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A indústria da construção civil tem grande potencial de impacto sobre a sociedade e 

sobre o meio ambiente. As atividades que fazem parte desta indústria têm a 

capacidade de consumir recursos e gerar resíduos em grande escala, que sem um 

bom plano de gerenciamento podem afetar a comunidade local e o meio ambiente. A 

sustentabilidade pode ajudar a indústria da construção a controlar os impactos 

negativos, diminuir os problemas associados à esta indústria e melhorar a qualidade 

das construções. Para isso, as certificações de sustentabilidade para as edificações 

contribuem como forma de orientar e estimular a adoção de medidas sustentáveis na 

construção, além de garantir a qualidade e o respeito pela comunidade local e pelo 

meio ambiente no processo de construção. Este trabalho tem como objetivo analisar a 
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1 Introdução 

 

A indústria da construção civil representa a atividade humana com maior impacto 

sobre o meio ambiente (MOTTA e AGUILAR, 2009). Todos os insumos consumidos e 

impactos gerados pelas construções, aliados à grande dimensão desta indústria tem 

provocado mudanças e aumentado as cobranças sobre a responsabilidade dos 

agentes envolvidos neste setor. Nas últimas décadas o pensamento sustentável tem 

se desenvolvido e tem gerado movimentos que acabaram chegando até a indústria da 

construção. 

A cultura de boas práticas e a valorização da sustentabilidade no setor da construção 

civil estão mais avançados em países desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão e 

alguns países europeus, que começaram a lançar selos de sustentabilidade já na 

década de 1990. Mas a preocupação com a sustentabilidade passou a ser um assunto 

global, e os eventos realizados, como as conferências da ONU sobre o meio ambiente 

e habitação, incentivam a busca por um desenvolvimento sustentável em vários 

países.  

Atualmente estão disponíveis no Brasil diversas certificações para edificações, 

inclusive algumas desenvolvidas no próprio país. O Brasil é o quinto país no mundo 

em número de certificações LEED (USGBC, 2015). A sustentabilidade no mercado da 

construção no Brasil tem crescido nos últimos anos, apesar das dificuldades 

encontradas no país como a falta de cultura e de preparo dos agentes da construção 

civil, com relação à sustentabilidade.  

As práticas sustentáveis são tendência no mundo e no Brasil, que tem gerado estudos 

e pesquisas nesta área (JOHN et al., 2007). Ações do governo como incentivos para 

edificações sustentáveis, certificação de prédios públicos e mudanças na legislação, 

aliados ao desenvolvimento da consciência sustentável da população, aumento na 

demanda por produtos sustentáveis no mercado, podem provocar mudanças no setor 

da construção no Brasil, ajudando na sua evolução, trazendo melhorias para toda a 

sociedade.  
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1.1 Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo estudar a influência da certificação LEED na 

sustentabilidade das edificações, com foco nos aspectos relacionados a dimensão 

Materiais e recursos da certificação. Este trabalho ainda visa analisar a certificação 

LEED e sua situação Brasil. 

 

1.2 Justificativa 

Frente aos problemas que atingem a sociedade atual, principalmente no âmbito 

ambiental, as atenções se voltam para os agentes com maior potencial de impacto 

sobre a sociedade, como a indústria da construção civil. A dimensão desta indústria 

faz com que o impacto de suas ações ocorra em grande escala. O consumo de 

recursos naturais atrelado a este setor, bem como a geração de resíduos, o impacto 

sobre a comunidade local e o meio ambiente, a geração de empregos diretos e 

indiretos, influência na economia e na vida das pessoas, são aspectos do setor da 

construção civil que podem ser trabalhados de maneira correta para ter um impacto 

positivo sobre a sociedade. A realização de esforços no sentido de evoluir e melhorar 

o setor da construção civil podem resolver ou ajudar a mitigar problemas que afetam a 

sociedade.  

A sustentabilidade é um conceito muito amplo que pode ser aplicado a diferentes 

áreas, trabalhando com aspectos econômicos, ambientais e sociais. Quando a 

sustentabilidade é aplicada ao setor da construção civil, mesmo que de forma parcial, 

ela pode contribuir para esta melhora e evolução.  

As certificações funcionam como estímulo para termos construções mais sustentáveis, 

além de auxiliar e orientar as escolhas para ter uma edificação mais sustentável, a 

certificação também traz credibilidade ao empreendimento frente ao mercado.  

Por isso, torna-se importante entender como funcionam estas certificações e analisar 

como está a situação em relação a sua aplicabilidade na realidade brasileira, entender 

como o setor da construção está lidando com estas certificações e quais problemas 

estão sendo enfrentados.  

A dimensão de Materiais e recursos tem grande importância na certificação e na 

construção, já que já na etapa de projetos são necessários o estudo e o planejamento 

para definir os materiais e recursos implementados na fase de construção, e a correta 

escolha destes itens pode gerar benefícios e impactos positivos nas fases de 

utilização e de demolição ou reutilização da edificação.  
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1.3 Metodologia 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho consiste da revisão 

bibliográfica sobre os temas relativos a sustentabilidade, construção e certificação, 

com foco na certificação LEED e no tema Materiais e recursos, utilizando produções 

científicas em forma de livros, dissertações, artigos, revistas e materiais publicados na 

internet. Também foi feito um estudo de caso sobre uma construção certificada pelo 

LEED.  

 

1.4 Estruturação 

Este trabalho contém a seguinte estrutura em forma de capítulos: 

Capítulo 1: Introdução – é dedicado a apresentar o tema, o objetivo do trabalho, a 

justificativa, a metodologia adotada e a estruturação dos capítulos. 

Capítulo 2: Sustentabilidade em obras de edificações – é dedicado a explicar o 

que é sustentabilidade, apresentar seus aspectos históricos e sua situação atual em 

relação as edificações, e sua relação com o ciclo de vida de uma edificação. 

Capítulo 3: Sistema de avaliação da sustentabilidade de obras de edificações – é 

dedicado a apresentação e análise dos sistemas de avaliação da sustentabilidade 

disponíveis para obras de edificações, apresentando suas vantagens e desvantagens. 

Capítulo 4: Certificação LEED – é dedicado a apresentar e estudar a certificação 

LEED, seus aspectos históricos e evolução, além de mostrar como funciona o 

processo de certificação. 

Capítulo 5: Aspectos da certificação LEED relativos a materiais e recursos- é 

dedicado a apresentar e estudar a dimensão de Materiais e recursos da certificação 

LEED, e analisar seus critérios e dificuldades para implementação. 

Capítulo 6: Estudo de caso – é dedicado a apresentação de um caso real de uma 

edificação certificada pelo LEED e a análise do seu processo de construção, com foco 

na sustentabilidade. 

Capitulo 7: Conclusão – é dedicado as conclusões finais sobre o presente trabalho e 

sugestões para trabalhos futuros. 
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2 Sustentabilidade em obras de edificações 

 

2.1 O que é sustentabilidade? 

O termo sustentabilidade é amplamente utilizado nos dias de hoje e pode ser 

empregado em diferentes setores da nossa sociedade. Mas esse termo, que começou 

a ser desenvolvido na década de 1980, ainda não possui um significado bem definido. 

A origem do termo sustentabilidade remete ao surgimento da expressão 

“desenvolvimento sustentável”, que apareceu pela primeira vez no relatório da 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como 

Comissão Brundtland, em 1983. Esta comissão foi criada pela ONU com o objetivo de 

“estudar e propor uma agenda global para a humanidade enfrentar os principais 

problemas ambientais do planeta e assegurar o progresso humano sem comprometer 

os recursos para as futuras gerações”. Deste modo, o conceito de desenvolvimento 

sustentável foi desenvolvido a partir da noção de capital ambiental, ficando definido 

como aquele que “satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade de as futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades” 

(Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 1987, ALMEIDA, 

2002).  

Esta definição serviu como referência para o surgimento de outras definições, 

posteriormente, que sempre tiveram foco na relação entre meio ambiente e a 

sociedade, mas não contribuíram, objetivamente, para a construção de um conceito 

operacional de sustentabilidade. Para a maioria dos autores, não existe consenso 

sobre o conceito de sustentabilidade que se aplique a todas as situações. Outros 

autores acham o termo “noção de sustentabilidade” mais adequado, pois permite 

adequação a diferentes tipos de enfoques e objetivos (MOURA, 2002).   

O conceito de sustentabilidade é uma questão complexa e que envolve abordagens 

diferentes, havendo consenso entre pesquisadores de que a análise deste conceito 

deve ser feita de forma abrangente (KATO, 2008). 

Considerando a complexidade e abrangência do tema da sustentabilidade, suas 

dimensões possuem vários enfoques, na visão de diferentes autores, como mostra 

BACHA et al. (2010): 

a) SACHS (1993) – social, ambiental, econômica, geográfica e cultural; 

b) DAROLT (2000) – sociocultural, técnico-agronômica, econômica, ecológica e 

político-institucional; 
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c) BEBER (1989) – aspectos econômicos, sociológicos, ecológicos, geográficos e 

tecnológicos; 

d) CARVALHO (1999) – econômica, social, ambiental, política, cultural e 

institucional; 

Quando se fala de sustentabilidade, também deve-se analisar a sua dimensão 

temporal. O relatório “Our common future”, de 1983, na sua definição de 

desenvolvimento sustentável, aborda a questão temporal ao dizer que não se deve 

comprometer os recursos de gerações futuras. E outras definições de sustentabilidade 

referem-se à importância da capacidade de um sistema ter continuidade no futuro 

(MOURA, 2002). 

 

2.1.1 O tripé da sustentabilidade 

O livro Ecodevelopment, que Ignacy Sachs publicou no início da década de 1980, 

propõe três pilares para o desenvolvimento sustentável: eficiência econômica, justiça 

social e prudência ecológica. Este conceito de desenvolvimento sustentável foi 

adotado formalmente pela Comissão Mundial sobre Ambiente e Desenvolvimento, 

criada pela ONU em 1983 (MOTTA, AGUILAR, 2009). 

Em 1992 foi realizada a Cúpula da Terra, conferência ambiental organizada pela ONU, 

também conhecida como Rio-92, onde estes três pilares serviram como referência 

para pautar a elaboração de políticas para o desenvolvimento sustentável, para os 

países participantes desta conferência (Agência Nacional de Águas, 2016).   

Baseado nestes três pilares da sustentabilidade, John Elkington, em 1999, definiu o 

conceito do Tripple Bottom Line como: prosperidade econômica, justiça social e 

proteção ao meio ambiente. Este conceito desenvolvido por Elkington é utilizado por 

muitas empresas para esclarecer o possível conflito entre estes pilares, de modo a 

evitar que as empresas foquem somente nos resultados econômicos, e consigam 

equilibrar suas estratégias para atenderem as três áreas (CBIC, 2016a). 

A figura 1 ilustra as três dimensões que servem como pilares para o conceito de 

desenvolvimento sustentável, além de representar a eco eficiência como a interseção 

das dimensões econômicas e ambiental, a inserção social como a interseção das 

dimensões econômica e social e cultural, e a justiça socioambiental como resultado da 

interseção das dimensões ambiental e social e cultural.  
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Figura 1: Dimensões da sustentabilidade. Fonte: MOTTA, AGUILAR ,2009. 

 

As definições atribuídas à sustentabilidade tratam de diferentes dimensões e 

enfoques, e alguns autores estruturam a ideia de sustentabilidade nas três dimensões 

que formam este tripé. MARZALL & ALMEIDA (1998) afirma que ao se falar de 

sustentabilidade, deve-se considerar no mínimo três dimensões: ambiental, social e 

econômica, e considera as dimensões política, cultural e institucional, subdimensões 

dentro da dimensão social. MOURA (2002), também enfatiza estas três dimensões 

como principais e enquadra as demais dimensões dentro destas.  

 

2.2 Aspectos históricos da sustentabilidade em edificações  

A preocupação com a sustentabilidade já está presente na sociedade há séculos, 

como   indica a publicação do livro “Sylvicultura Oeconomica”, de Hans Carl 

vonCarlowitz, em 1713, que destaca que a utilização de recursos naturais deve ser 

feita de forma cuidadosa, buscando sua conservação para o futuro (FLORIANO, 

2007). 

Mas foi a partir da segunda metade do século XX que a questão da sustentabilidade 

começou a ganhar destaque e maior visibilidade em âmbito mundial.  
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O clube de Roma, em 1968, publicou “The limits of growth “, que estuda o crescimento 

da população frente à limitação dos recursos naturais do planeta, que poderia gerar 

uma crise mundial.  

Na década de 1980, o livro “Ecodevelopment” define os três pilares para o 

desenvolvimento sustentável: justiça social, eficiência econômica e prudência 

ecológica. A Comissão Mundial sobre Ambiente e Desenvolvimento, da ONU, torna 

este conceito de desenvolvimento sustentável oficial e lança propostas para o 

desenvolvimento sustentável à longo prazo. Na mesma década, esta comissão 

também publica o relatório “Our common future”, que prevê um colapso dos 

ecossistemas com a utilização excessiva de recursos naturais (MOTTA e AGUILAR, 

2009).  

Já no começo da década seguinte, a Cúpula da terra, da ONU, discute como preservar 

os recursos do planeta e diminuir a disparidade entre os países desenvolvidos e os 

países em desenvolvimento. O resultado desta conferência é a Agenda 21, documento 

que traz recomendações para a exploração de recursos naturais e preservação do 

planeta (MOTTA e AGUILAR, 2009). 

Este desenvolvimento da consciência sustentável começa a provocar movimentos na 

área de edificações a partir da década de 1990, quando ocorrem as primeiras 

publicações e realização de eventos voltados para a sustentabilidade das construções, 

lançamento de sistemas de certificação em diferentes países e projetos de 

construções com destaque para aspectos sustentáveis. Nesta década surgem os 

conceitos de construção sustentável e de green building (MOURA e MOTTA, 2013). 

 

2.2.1 Literatura 

MOTTA e AGUILAR (2009) citam publicações importantes da sustentabilidade para as 

edificações: 

a) Em 1990 foi publicado o artigo “Architecture and Sustainability”, por Norman 

Foster, que analisa o impacto ambiental das construções e o papel da 

arquitetura e da engenharia no processo da construção. 

b) Lançado em 1991, o livro “The Gaia Atlas of the Cities: New Direction for 

Sustainable Urban Living de Herbert Girardet” analisa a questão da busca da 

sustentabilidade nos sistemas de saneamento das cidades. 

c) O livro “Regenerative Design for a Sustainable Development” (1994), propõe 

novas formas de uso de energia, água, terra e de edificações. 
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d) A relação entre homem e natureza nas cidades do futuro, foi o tema do livro 

“Cities for Small Planet” (1997). 

e) O Conselho Europeu de Arquitetura lançou, em 1999, o livro “Green Vitruvirus: 

Principles and Practices of Sustainable Architectural Design”, para enfatizar a 

importância das condições climáticas locais nas construções. 

 

2.2.2 Sistemas de certificação 

Desde 1990, diversos sistemas de certificação foram criados, como mostram MOTTA 

e AGUILAR (2009):  

a) O primeiro sistema de avaliação ambiental para construção civil surgiu em 

1990, o BREEAM (Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method), no Reino Unido. 

b) O selo de certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 

foi lançado em 1999, pelo USGBC (United States Green Building Council), 

trazendo incentivos financeiros e econômicos para as construções verdes no 

Estados Unidos. 

c)  Foi lançado na França, em 2002, o HQE (Haute Qualité Environnementale), 

programa de certificações de construções ambientais. 

d) Ainda em 2002, no Japão, foi lançado o programa de certificação Casbee 

(Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency).  

e) O sistema de certificação de construções ambientais Nabers (National 

Australian Built Environment Rating System), foi lançado na Austrália, em 2004. 

f) Foi criado, em 2007, no Brasil, o Green Building Council Brasil (GBCBrasil), 

que regionalizou o selo LEED. 

g) Ainda em 2007, ocorreu o lançamento do selo ecológico IDHEA-Falcão Bauer, 

para produtos e tecnologias sustentáveis. 

h) Foi lançado, em 2008, o AQUA (Alta Qualidade Ambiental), que é um selo 

brasileiro, baseado no selo francês HQE. 
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2.2.3 Eventos 

Em 1992, ocorreu no Rio de Janeiro a ECO-92, a Conferência das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, onde foram elaboradas a Carta da Terra e 

a Agenda 21, que reflete o consenso global e o compromisso político, com objetivo do 

desenvolvimento e compromisso ambiental (BACHA et al., 2010).  

Em 2002, aconteceu a conferência mundial Rio mais 10, em Johanesburgo, onde foi 

instituída a iniciativa “Business Action For Sustainable Development” (BACHA et al., 

2010). 

Em 2012, A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio 

mais 20), ocorreu no Rio de Janeiro, com o objetivo de renovar os compromissos 

políticos com o desenvolvimento sustentável, através da avaliação do progresso e das 

lacunas na implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o 

assunto e, também, do tratamento de temas novos e emergentes (Rio+20). 

MOTTA e AGUILAR (2009) relacionam outros eventos importantes da sustentabilidade 

para as edificações: 

a) A conferência ONU Habitat 2, realizado em 1996, na Turquia, discutiu o futuro 

das cidades e a sustentabilidade nos assentamentos humanos. 

b) A Agenda 21 para construção sustentável foi finalizada em 1999, pelo CIB 

(International Council for Research and Innovation Building and Construction). 

c) Foi criada, no ano 2000, a Agenda Setorial para Construção Sustentável para 

países em desenvolvimento, pela CIB. Neste ano também foi criado um grupo 

global para estudos de construções sustentáveis. 

d) A agenda 21 para construção sustentável em países em desenvolvimento foi 

finalizada em 2002. 

e) Em 2007, foi criado o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS), 

para implementar conceitos e práticas sustentáveis na construção civil. 
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2.2.4 Construções 

O condomínio BedZED (Beddington Zero Energy Development), na Inglaterra, possui 

100 unidades, entre casas e escritórios, que consomem 10% da energia em relação à 

uma urbanização convencional. A obra foi finalizada em 2001 (MOTTA e AGUILAR, 

2009). 

 

Figura 2: Condomínio BedZED, Inglaterra. Fonte: Planeta Sustentável, 2016b. 

 

Em 2006, começou a ser construída a Cidade Carbono Zero (ou Masdar City) em Abu 

Dhabi, com projeto de Norman Foster. Este é um complexo residencial, comercial, 

cultural e de serviços, concebido com o objetivo de ser primeira cidade do mundo com 

emissão zero de carbono, e que foi concebido e planejado para ser sustentável. A sua 

conclusão está prevista para 2025 (Cidades Sustentáveis, 2016). 
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Figura 3: Masdar City, Abu Dhabi. Fonte: BARBOSA, 2011 

 

2.3 Situação da construção de edificações em relação a sustentabilidade 

2.3.1 No Mundo 

Atualmente as construções sustentáveis são uma tendência internacional. Diversos 

países já lançaram suas próprias certificações sustentáveis e possuem 

empreendimentos com certificações que são referências internacionais.  

O estudo publicado pela Dodge Data & Analytics (2016) aponta que os principais 

ganhos esperados para investimentos em construções sustentáveis são a diminuição 

dos custos operacionais em curto prazo (após um ano) e médio prazo (após 5 anos) e 

a valorização do edifício sustentável frente a edifícios não sustentáveis.  

Apesar de haver diferenças de país para país em relação ao ritmo de crescimento da 

área de construções sustentáveis, em relação aos obstáculos e aos níveis de 

benefícios trazidos por essas construções, existe consenso quanto aos tipos de 

benefícios, embora exista uma diferença em relação ao tempo de retorno: nos países 

desenvolvidos o tempo de retorno é maior do que em países em desenvolvimento, 

segundo a Dodge Data & Analytics (2016). Este estudo ainda aponta os menores 

custos de construção como fator importante para a redução no tempo de retorno. 

Ainda segundo este estudo, entre os países participantes do estudo, as construções 

sustentáveis são aproximadamente 24% do total de atividades de construção, no ano 

de 2015, o que representa uma queda em relação aos 38% apontados pelo estudo 

feito em 2012. Mas essa queda ilustra melhor a diferença existente entre países, já 
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que houve alteração no grupo de estudo nas duas versões, do que uma queda real no 

número de edifícios sustentáveis. 

 

2.3.1.1 Obstáculos para construções sustentáveis  

Segundo a Dodge Data & Analytics (2016), os principais obstáculos para as 

construções sustentáveis nos principais países do mundo são os altos custos iniciais 

para a construção, a falta de consciência do público sobre esta questão e a falta de 

apoio e incentivos públicos. 

 

2.3.2 No Brasil 

O Brasil passa por um momento peculiar, abrigando dois eventos esportivos de grande 

porte e importância internacional: a Copa do Mundo de futebol, que ocorreu em 2014 e 

os Jogos Olímpicos, que aconteceram em 2016. Para estes eventos deu-se 

importância para a questão da sustentabilidade, onde suas principais construções 

ganharam certificações de sustentabilidade, como os estádios construídos e 

reformados para a Copa do Mundo e os edifícios construídos para receber os atletas 

olímpicos e paraolímpicos (TRIGUEIRO, 2014, Ilha Pura, 2016).  

Mas a sustentabilidade no mercado da construção civil brasileira vai além destes 

grandes eventos. Os sistemas de certificação têm conquistado cada vez mais espaço 

na construção civil brasileira. Atualmente, o Brasil conta com diferentes modelos de 

certificações disponíveis para edificações. Algumas destas certificações foram criadas 

no próprio país, como são os casos do Selo Procel Edifica e do Selo Casa Azul da 

Caixa, e também estão disponíveis certificações criadas em outros países e com 

reconhecimento internacional, como as certificações LEED e AQUA-HQE. Das 

certificações internacionais, O LEED e o AQUA são as duas com maior procura no 

mercado brasileiro (MATOS, 2014). 

MATOS (2014), analisa a distribuição do número de empreendimentos com 

certificação LEED ou AQUA, mostrando que a grande maioria das certificações são 

concentradas na região sudeste do Brasil, representando 82% dos certificados LEED e 

67% dos certificados AQUA.  

A figura 4 mostra a situação do Brasil em relação à sustentabilidade nos projetos de 

edificações, comparando o percentual de atividade de projetos de edificações 

sustentáveis no ano de 2015 em diversos países. O Brasil possui 29% de suas 

atividades relacionadas a projetos de edificações ligadas a sustentabilidade, ficando 
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atrás de países em desenvolvimento como África do Sul e Índia, e de países 

desenvolvidos como Estados Unidos e Alemanha, mas ficando acima da média, dentre 

os países participantes do estudo.  

 

 

Figura 4: Gráfico da porcentagem média de empreendimentos de edificações 
sustentáveis em 2015, por país. Fonte: Dodge Data & Analytics, 2016 

 

Apesar de apresentar alguns bons resultados em relação a sustentabilidade, o setor 

da construção civil brasileira apresenta problemas em relação a fatores como 

qualidade da construção, produtividade e gestão ambiental. A maioria das empresas 

de construção brasileiras enfrenta dificuldades em relação a gestão da qualidade, 

adoção de novos modelos de organização e inovações tecnológicas, apresentando 

desempenho abaixo do esperado. A produtividade na construção civil do Brasil 

também é baixa, apresentando grande diferença em relação a produtividade nos 

Estados Unidos e União Europeia e sendo inferior a produtividade de outros setores 

da indústria no Brasil. Também pode ser destacado o problema da informalidade na 

cadeia produtiva de materiais de construção (MELLO, 2009).  

Em 2005, quase 93% das 105.469 empresas de Construção Civil no país eram micro e 

pequenas empresas (MELLO, 2009). Segundo VECHI et al. (2016), as empresas de 

pequeno porte possuem baixa implementação de sistemas de gestão ambiental, 

considerando a adoção destes sistemas como mera formalização para garantir a 

qualificação para contratação. VECHI et al. (2016) ainda aponta as empresas de 

pequeno porte como responsáveis por serviços de apoio, e também por parte das 

atividades principais da construção, possuindo significativo potencial de impactos 

ambientais na condução de suas atividades.  
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2.3.2.1 Construção civil x economia 

Atualmente o Brasil atravessa uma crise política e econômica, que afeta diretamente o 

setor da construção civil. Fatores como incerteza política, desconfiança de 

investidores, alto nível de desemprego, inflação alta e queda na produção atingem a 

economia do país e, por consequência, o setor da construção, que representa, 

aproximadamente, 9% do PIB do Brasil (CATALDO, 2016.).  

Segundo o IBGE, no último ano, o PIB da construção civil teve sua maior queda nos 

últimos 12 anos, 7,56%. Somando-se a queda do ano anterior, no biênio 2014-2015 a 

queda foi de 8,43%. A queda do PIB brasileiro em 2015 foi de 3,8%, a maior dos 

últimos 25 anos (CBIC, 2016b). 

Souza et al. (2015) mostra que existe uma forte relação entre o PIB nacional, a 

economia e a indústria da construção civil. Ele também mostra que a indústria da 

construção é caracterizada por: “consumir grande parte dos recursos naturais 

disponíveis; empregar elevadas quantidades de mão de obra; dar vida a uma cadeia 

produtiva complexa ao seu entorno; disponibilizar a infraestrutura necessária para o 

crescimento de uma comunidade”. Assim, este setor, tem forte influência no PIB 

nacional e, historicamente, o crescimento do setor está diretamente ligado ao 

crescimento da economia do país. 

 

2.3.2.2 Industria da construção civil x mercado da construção sustentável 

Apesar da crise econômica que atinge o país e da queda do PIB da indústria da 

construção civil, o mercado de construções sustentáveis teve bons resultados no 

primeiro trimestre de 2016, em relação à principal certificação de sustentabilidade para 

edifícios no país. Neste período houve um aumento do número de registros de 

projetos LEED por mês, em relação ao mesmo período nos anos de 2015, 2014 e 

2013 (FARIA, 2016).  

Em 2014, o Brasil era o terceiro país no mundo com mais edificações registradas na 

certificação LEED, atrás de Estados Unidos e China, de acordo com o Green Building 

Council Brasil (GBC Brasil), e em outubro de 2015 existiam 279 edifícios certificados 

com o selo LEED no Brasil, sendo que, 70% destes edifícios são empreendimentos 

comerciais, escritórios e centros de distribuição. Ao final de 2014 o número de 

empreendimentos certificados era de 82. 
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A categoria residencial da certificação LEED foi criada em agosto de 2014, e já 

concedeu a certificação à dois empreendimentos e possui 39 projetos que já deram 

entrada no processo de certificação (VIVAN, 2015). 

Em julho de 2015, existiam 19 projetos com a certificação LEED EBOM (Existing 

Building Operation and Maintenance), para edificações já existentes, e existiam ao 

menos 700 grandes empreendimentos em processo de certificação LEED (GBC Brasil, 

2015).  

Segundo o GBC Brasil e a consultoria Ernest Young, a participação de edificações 

com certificação LEED no PIB da construção brasileira chegou a 10%, em 2013 (GBC 

Brasil, 2015). 

O gráfico da figura 5 ilustra a manutenção do crescimento nos projetos LEED em 2014 

e em 2015, em relação aos anos anteriores, não acompanhando a queda na produção 

da construção civil, registrada no mesmo período. O crescimento acontece tanto no 

número de projetos registrados, ou seja, que desejam a certificação, como nos 

projetos certificados, que obtiveram sucesso no processo de certificação. 

 

Figura 5: Gráfico do número de projetos LEED registrados e certificados nos últimos 
anos. Fonte: Revista GBC Brasil, 2015. 

 

Além do LEED, que é uma certificação internacional para avaliação da 

sustentabilidade de construções, outras certificações presentes no mercado brasileiro 

são:  

a) O BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method); 



16 
 

b) O certificado AQUA (Alta Qualidade Ambiental), que é uma adaptação brasileira do 

selo francês HQE (Haute Qualité Environmentale).; 

c) O Selo Casa Azul, que é uma certificação criada pelo banco Caixa Econômica 

Federal; 

d) O Selo Procel Edificações (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 

para Edificações), que é um programa do Governo Federal; 

e) ISO 14001, que é uma certificação internacional, voltada para sistemas de gestão 

ambiental de organizações. 

 

2.3.2.3 Obstáculos para construções sustentáveis 

Embora a sustentabilidade em edificações já marque presença no mercado nacional e 

a quantidade de edificações certificadas continue crescendo, existem obstáculos que 

dificultam o melhor desenvolvimento deste setor. A falta de consciência das pessoas, 

em geral, em relação a sustentabilidade e a falta de apoio e incentivos políticos são 

apontadas como os dois principais obstáculos para as construções sustentáveis, no 

Brasil, segundo a Dodge Data & Analytics (2016). Estes dois obstáculos citados como 

os maiores para a sustentabilidade no Brasil, também estão entre os três maiores 

obstáculos para o restante dos países analisados na pesquisa. 

 

2.4 Ciclo de vida de uma edificação 

Uma edificação pode servir para diferentes tipos de utilização: residencial, comercial, 

industrial, infraestrutura, hospitalar, entre outros. Quando se deseja construir um 

determinado tipo de edifício, pensa-se na sua utilização e se constrói para que ele 

atenda ás necessidades dos seus futuros ocupantes durante sua vida útil. Mas além 

da etapa de utilização da edificação, existem outras etapas do ciclo de vida de 

edificação que requerem atenção e planejamento, para que o empreendimento, como 

um todo, seja bem-sucedido.  

DEGANI e CARDOSO (2002) dividem o ciclo de vida da edificação em 5 etapas: 

planejamento, implantação, uso, manutenção e demolição. 

A primeira etapa de uma edificação é o planejamento. É nesta etapa onde se 

determina qual o tipo de edificação será construído, quais as suas características e o 

planejamento do que deve ocorrer nas etapas seguintes.  
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A etapa seguinte é a da implantação, onde o projeto elaborado na primeira etapa é 

realizado. 

Na etapa de uso, a edificação é ocupada pelos usuários para a realização das 

atividades para a qual ela foi concebida. Nesta etapa é importante que a utilização do 

edifício seja feita de acordo com as propostas elaboradas na etapa de planejamento. A 

utilização do edifício para fins diferentes daqueles para o qual foi projetado deve ser 

analisada com os devidos cuidados para evitar deterioração do edifício e redução da 

sua vida útil, além dos perigos que podem ser gerados pela má utilização.  

A etapa de manutenção do edifício acontece durante a etapa de uso. Esta etapa é 

importante para garantir o bom funcionamento do edifício e sua integridade.  

A última etapa do ciclo de vida do edifício é a sua demolição, mas também pode se 

optar por desmontar o edifício. Quando o edifício é demolido, é possível fazer a 

reciclagem de seus elementos para evitar a geração de resíduos para descarte. Ao se 

desmontar o edifício, pode-se fazer a reutilização de seus elementos em outros 

empreendimentos.  

POSSAN e DEMOLINER (2013), mostram que a maioria das normas e códigos 

estabelecem para edifícios e outras estruturas comuns, uma vida útil de projeto 

mínima de 50 anos.  

Para prolongar a vida útil das edificações, é possível realizar o retrofit.  

O retrofit é uma intervenção predial que tem como objetivo readequar a edificação, 

vitalizando-a com novos materiais e tecnologias. Diferentemente da restauração 

simples, que restitui o imóvel à sua condição original, o retrofit visa a introdução de 

melhorias à edificação, melhorando seu desempenho (CARVALHO, 2013).  

 

2.4.1 Sustentabilidade nas etapas do ciclo de vida de uma edificação 

Existem ações que podem ser realizadas nas diferentes etapas do ciclo de vida, para 

buscar a sustentabilidade da edificação, como mostram DEGANI e CARDOSO (2002). 

 

2.4.1.1 Planejamento 

Apesar de a etapa de planejamento não gerar impactos diretos no meio ambiente 

enquanto ocorre, ela é determinante para a sustentabilidade nas etapas posteriores do 

ciclo de vida. A coleta de informações sobre o ambiente onde o empreendimento será 
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inserido e os impactos que serão gerados nesta região são aspectos importantes 

nesta fase. Além das exigências e regulamentações daquela área, devem ser 

estudados os mananciais e presença de lençóis subterrâneos, a vegetação local, 

fauna e flora e toda a comunidade no entorno.  

 

2.4.1.2 Implantação 

Na implantação do edifício a sustentabilidade está presente em diversos aspectos da 

obra, desde a escolha do sistema construtivo e dos materiais utilizados na construção 

até a gestão dos resíduos gerados pela obra, passando por: montagem do canteiro, 

utilização de maquinários e equipamentos, mão de obra, consumo de água, 

eletricidade, emissão de poluentes, descarte de material, impacto sobre a vizinhança, 

entre outros.  

Os recursos utilizados na construção do edifício não devem ser agressivos ao meio 

ambiente no seu transporte, descarga, armazenamento e aplicação, além de 

certificação de seus fornecedores. 

A escolha do sistema construtivo deve priorizar o menor consumo de água e energia e 

a redução de perdas durante a obra.  

 

2.4.1.3 Uso 

No planejamento do projeto também se definem aspectos importantes para a 

sustentabilidade do edifício durante a sua utilização. Um projeto concebido com foco 

na sustentabilidade permite que um edifício reduza seu consumo de energia, por 

exemplo, aproveitando a iluminação natural para a iluminação do edifício e a 

ventilação natural, reduzindo o consumo de energia na utilização de aparelhos de ar 

condicionado. 

Na escolha dos materiais e mobiliários na etapa, devem ser considerados a 

durabilidade e facilidade de manutenção. Os equipamentos utilizados na edificação 

devem diminuir os consumos de água e de energia.  

Ainda na etapa de uso, pode-se utilizar sistema de coleta de lixo que permita triagem 

dos materiais descartados, possibilitando a reciclagem ou reutilização, e pode-se 

implementar sistema para reuso de água e captação de água da chuva.  
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2.4.1.4 Manutenção 

Na etapa de manutenção, as reformas do edifício devem buscar preservar ao máximo 

o edifício original, diminuir os impactos na comunidade, evitar demolições 

desnecessárias e reaproveitar os materiais.  

Para se fazer a manutenção dos sistemas hidráulicos, elétricos, de condicionamento 

de ar e aquecimento de água, é importante que na fase de projeto seja considerada a 

facilidade de acesso a estes sistemas.  

 

2.4.1.5 Demolição 

Na etapa de demolição os materiais e componentes devem ser, preferencialmente, 

desmontáveis, recicláveis ou reaproveitáveis. Também deve-se ter atenção aos 

sistemas que possam liberar gases inflamáveis ou CFC. 

Vale ressaltar que o retrofit, ao possibilitar um aumento na eficiência da edificação e 

utilização de novas tecnologias, permite que edificações antigas possam incorporar 

medidas sustentáveis, como aparelhos redutores de consumo de água, melhorar o 

aproveitamento de iluminação e de ventilação natural, reduzindo o consumo de 

energia.  
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3 Sistema de avaliação da sustentabilidade de obras de edificações 

 

3.1 As principais certificações para edificações 

 

3.1.1 Certificações voltadas para sustentabilidade no mundo 

Existem hoje no mercado diversos modelos de certificação, que levam em conta 

diferentes aspectos da sustentabilidade. Algumas certificações têm grande importância 

internacional, concedendo certificados em diversos países, mas existem também 

certificações voltadas apenas para o mercado local, no país onde foram criadas. 

 

3.1.1.1 BREEAM 

A certificação BREEAM foi o primeiro método para certificação de sustentabilidade de 

edifícios, fundada em 1990. Atualmente é uma das mais importantes certificações 

internacionais, representando 80% do mercado europeu, estando presente em 77 

países e tendo certificado 547.225 empreendimentos e 2.247.659 edifícios registrados 

(BREEAM, 2016). 

O BREEAM avalia critérios como: design, construção e operação do edifício, medindo 

seus parâmetros de desempenho. O seu nível de classificação para a certificação é 

baseado em um sistema de metas, que, se atingidas, transformam-se em pontuação 

(créditos), acumulada dentro das categorias: energia, saúde e bem-estar, inovação, 

uso da terra, materiais, gestão, poluição, transporte, desperdício e uso de água.  

A certificação é acompanhada por um Conselho de Administração independente, que 

garante a participação de todas as partes interessadas e confere uma análise 

imparcial e justa. O sistema possui a certificação de terceiros, como o governo 

britânico e a ISO 9001, que são importantes para demonstrar a imparcialidade, 

competência e desempenho desta certificação.      

O BREEAM faz a divisão dos projetos em cinco padrões técnicos (BREEAM, 2016): 

a) Comunidades  

 É voltado para projetos de grande escala fornecendo estrutura de apoio para 

planejadores, autoridades locais e investidores, antes das etapas de detalhamento de 

projeto e da construção, ajudando a melhorar, medir e certificar planos de larga 

escala, que lidam com comunidades, seja para novas construções ou para 
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transformações em edificações já existentes. Esta certificação já está sendo usada na 

Europa, África e no Oriente Médio.  

b) Infraestrutura 

O BREEAM se uniu ao CEEQUAL (Civil Engineering Environmental Quality 

Assessment & Award Scheme) para certificação de obras de engenharia civil. A 

certificação de Infraestrutura, tem como objetivo diminuir os impactos de obras de 

infraestrutura sobre o meio ambiente, e melhorar os seus impactos econômicos e 

sociais. 

c) Novas construções  

Avalia novas construções em relação a sua concepção, construção, utilização prevista 

e futuro desenvolvimento, atendendo a edifícios públicos, privados, residenciais e 

comerciais. É feita uma avaliação desde a concepção até o fim da construção, para 

checar se as características sustentáveis planejadas, foram executadas. Este selo já 

está presente em mais de 69 países. 

d) Edificações em uso 

É um método de avaliação que se baseia na melhora da sustentabilidade do edifício 

através do aumento da eficiência operacional. É uma ferramenta on-line, que permite 

ao usuário cadastrar seu edifício, avaliar e certificar o seu desempenho. Esta categoria 

se aplica apenas à edifícios comerciais e está presente em mais de 30 países. 

e) Remodelação e adaptação 

Foca na avaliação e mitigação de danos ambientais desnecessários gerados pela 

reforma ou adaptação de um edifício, já existente. Certifica o desempenho ambiental 

do edifício, considerando o meio externo, a estrutura, serviços essenciais, serviços 

locais e o design interior do edifício. 

 

3.1.1.2 HQE 

O HQE é uma certificação que foi criada na França e é utilizada para edifícios e 

projetos de planejamento urbano, promovendo as boas práticas, sustentabilidade em 

projetos de edificações e orientações para toda a vida do projeto. 

A rede internacional de certificação HQE foi criada em 2013, através da fusão dos 

sistemas de certificação residencial QUALITEL e do não residencial CERTIVEA, que 

unificaram os critérios e os indicadores para o mundo todo, criando uma marca global, 
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baseada nas premissas de certificação da HQE francesa. O HQE já certificou edifícios 

em diversos países, possuindo mais de 380 mil projetos e mais de 59 milhões de m² 

certificados.  

O certificado HQE oferece melhores práticas de construção sustentável e operação do 

edifício e desenvolvimento local sustentável e de alta qualidade. A certificação 

abrange as fases de construção, renovação e utilização do edifício, atendendo 

edifícios residenciais e não residenciais, casas e planejamento urbano. Ela valoriza a 

eficiência energética, respeito ao ambiente no qual está inserido, reduzindo os 

impactos do edifício, e a saúde e conforto dos usuários. 

O valor do certificado é atribuído à combinação de critérios genéricos, critérios 

específicos e indicadores comuns, que permite que sua aplicação de forma global e 

que seja feita comparação entre os seus componentes. O certificado alia requisitos 

básicos, que conferem a padronização internacional do projeto, com regulamentações 

locais do empreendimento, além de adaptar as soluções para as necessidades de 

cada localidade.  

A certificação se baseia em três princípios: 

a) os donos do projeto definem seus próprios objetivos; 

b) não há imposições arquitetônicas e técnicas, permitindo a equipe do projeto adaptar 

suas opções à situação; 

c) envolvimento de todas as partes interessadas no projeto. 

O certificado conta com auditoria independente para a performance do projeto, que 

garante transparência e independência na certificação. O órgão certificador é o 

Cerway (VANZOLINI, 2016a). 

 

3.1.1.3 LEED 

O LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) é uma das certificações de 

sustentabilidade para edificações mais importantes do mundo, sendo utilizada em 143 

países. Esta certificação é flexível, podendo ser aplicada à diversos tipos de 

construções e à todas as etapas do desenvolvimento. Ela possui quatro níveis de 

certificação: Certificado, Prata, Ouro e Platina. Estes níveis são concedidos de acordo 

com a quantidade de pontos obtida nas diferentes áreas (USGBC, 2016).  
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O LEED separa os projetos em cinco tipos (USGBC, 2016): 

a) Design do edifício e construção 

Destinado a novas construções e edifícios passando por grandes reformas. 

b) Design de interior e construção 

Aplicado para adaptações no interior de edifícios. 

c) Operações do edifício e manutenção 

Utilizado para edifícios que passam por melhorias com pouca ou nenhuma construção. 

d) Desenvolvimento da vizinhança 

Aplicados para projetos de desenvolvimento em novos terrenos para uso residencial, 

não-residencial ou para ambos, simultaneamente. 

e) Lares 

 Destinado a edifícios que abriguem poucas famílias. 

 

3.1.2 As certificações no Brasil 

 

3.1.2.1 BREEAM International Bespoke 

Lançada em 1992, a certificação BREEAM é bastante utilizada no seu país natal, a 

Inglaterra, e também no continente europeu. Para os países de fora do continente 

europeu, foi lançado em 2008 o BREEAM International Bespoke, que possui um 

sistema de avaliação que é adaptado aos países onde é aplicado, incorporando 

regulamentos e normas locais. Esta certificação pode ser aplicada a edifícios 

residenciais, comerciais, industriais e outros.  

O Bespoke é baseado em um sistema de créditos, que são critérios a serem atingidos 

dentro das nove categorias: gerenciamento, energia, água, transporte, materiais, 

poluição, saúde e bem-estar, uso da terra e ecologia, e resíduos. A avaliação possui 

alto nível de detalhamento e especificação para os critérios a serem atingidos dentro 

das categorias, e avalia as etapas de projeto, construção e uso da edificação. Os 

critérios possuem pesos diferentes na pontuação, que pode atingir um máximo de 100 

pontos, e é a quantidade de pontos obtidos que define o nível da certificação, de 

acordo com a tabela 1:  
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Tabela 1: Níveis de certificação Bespoke. Fonte: INOVATECH, 2016  

CATEGORIAS PONTUAÇÃO (%) 

CERTIFICADO 30 

BOM 45 

MUITO BOM 55 

EXCELENTE 70 

EXCEPCIONAL 85 

 

 

No Brasil, essa certificação não é muito utilizada. O BREEAM International Bespoke 

possui critérios detalhados e específicos, que podem ser difíceis de atingir no Brasil, 

devido a dificuldades como: a elaboração de evidencias para atender os critérios, com 

descrição, medição e comprovação, que não são procedimentos habituais no projeto e 

na construção; gerenciamento de especialistas consultores para o atendimento de 

critérios; obtenção de informações sobre os impactos ambientais dos materiais de 

construção, Análise do Ciclo de Vida e composição de produtos. No Brasil, o primeiro 

empreendimento a buscar a certificação Breeam International Bespoke é o projeto 

Movimento Terras, que possui o conceito de ser uma vila sustentável, com oito casas. 

Em 2013, o prédio do EDSERJ (Edifício de Serviços do BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento), na cidade do Rio de Janeiro, recebeu a certificação Breeam In Use, 

para edificações em uso (VCA, 2016, INOVATECH, 2016, Revista Greenbuilding, 

2016).    

 

3.1.2.2 AQUA-HQE 

A AQUA-HQE é uma certificação internacional para construções sustentáveis, 

desenvolvida a partir da certificação francesa Démarche HQE, e no Brasil a AQUA é 

aplicada, exclusivamente, pela fundação Vanzolini. O processo AQUA-HQE foi 

lançado no Brasil em 2008, buscando conciliar a base da certificação HQE francesa, 

com as características e regulamentação próprias do Brasil. 

O sistema de certificação possui 14 categorias, e em cada uma das categorias é feita 

uma avaliação da Qualidade Ambiental do Edifício, onde é possível receber a 

classificação nos níveis Base, Boas Práticas ou Melhores Práticas. Para receber a 

certificação, deve-se atingir, no mínimo, o nível Melhores Práticas em três categorias, 

o nível Boas Práticas em quatro categorias e o nível Base em sete categorias.  Para 
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obter a certificação, o empreendedor deve estabelecer um Sistema de Gestão do 

Empreendimento e fazer a avaliação da qualidade ambiental do edifício nas fases de 

pré-projeto, projeto e execução, para novas construções e renovações, e ter rotinas de 

gestão predial planejadas e monitoradas periodicamente, para empreendimentos em 

uso e operação (VANZOLINI, 2016a).  

 

3.1.2.3 LEED 

No Brasil, esta certificação é operada pelo Green Building Council Brasil.  

Na certificação do LEED existem sete dimensões que são avaliadas: espaço 

sustentável, eficiência do uso da água, energia e atmosfera, materiais e recursos, 

qualidade ambiental interna, inovação e processos e créditos de prioridade regional 

(GBC Brasil, 2016a). 

Dentro de cada uma das sete dimensões, existem critérios obrigatórios e créditos que 

são transformados em pontos; o acumulo dos pontos define o nível da certificação, de 

acordo com a tabela 2: 

 

Tabela 2: Nível da certificação LEED de acordo com a pontuação. Fonte: GBC Brasil 
(2016a). 

Pontuação Nível da certificação 

Entre 40 e 49 Certificado 

Entre 50 e 59 Prata 

Entre 60 e 79 Ouro 

Entre 80 e 110 Platina 

 

 

As tipologias dos projetos LEED no Brasil são (GBC Brasil, 2016a): 

a) Novas construções e grandes reformas 

Voltado para edificações que serão construídas ou que passarão por reformas 

significativas que incluam o sistema de ar condicionado, envoltória (fachada) e 

realocação (reabilitação interna). 
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b)  Edifícios Existentes - Operação e Manutenção 

Voltado para edifícios existentes, com foco na eficiência da operação e manutenção 

do edifício. 

c) Interiores comerciais 

Contempla escritórios comerciais, focando no seu desempenho, operação e 

manutenção. 

d) Envoltória e estrutura principal 

Atende a edifícios que possuam espaços internos que serão comercializados 

posteriormente, atendendo o espaço comum, sistema de condicionamento de ar, 

fachadas e estrutura principal.  

e) Lojas de varejo 

Voltada para lojas de varejo, este tipo de projeto permite dois tipos de certificação: 

Novas Construções ou Grandes Reformas em Lojas de Varejo; Interiores Comerciais, 

para o caso de a loja estar dentro de um edifício. 

f) Escolas 

Foca nos custos de operação e manutenção de escolas, e na melhora do ambiente 

para seus ocupantes. 

g) Desenvolvimento de Bairros 

Esta tipologia inclui casas, ruas, escritórios, shoppings, mercados e áreas públicas, 

integrando princípios de crescimento planejado e inteligente, urbanismo sustentável e 

edificações verdes. 

h) Hospitais 

Esta tipologia é exclusiva para atender hospitais e suas necessidades, que são 

diferentes de uma edificação comercial. 

 

Referencial GBC Brasil Casa 

 Este referencial foi criado Comitê Técnico do Green Building Council Brasil, que inclui 

profissionais de empresas associadas, professores universitários e gestores públicos. 

Ele tem como objetivo abordar e avaliar questões relacionadas a eficiência e 
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sustentabilidade em projetos residenciais, auxiliando nas etapas de projeto, 

construção e operação de residências e edifícios residenciais. 

As dimensões avaliadas são: Implantação; Uso Racional da Água; Energia e 

Atmosfera; Materiais e Recursos; Qualidade Ambiental Interna; Requisitos Sociais; 

Inovação e Projeto; Créditos Regionais (GBC Brasil, 2016d).  

 

3.1.2.4 Selo Casa Azul da Caixa 

Esta foi a primeira forma de classificação de sustentabilidade para projetos a ser 

desenvolvida para o setor de construções habitacionais do país. Em junho de 2010, foi 

lançado o manual “Selo Casa Azul: Boas Práticas para Habitação Mais Sustentável”, 

que foi elaborado com a participação das universidades brasileiras USP (Universidade 

de São Paulo), UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) e UFSC 

(Universidade Federal de Santa Catarina), além do LabEEE (Laboratório de Eficiência 

Energética em Edificações) (CAIXA, 2016). 

Este selo é uma classificação socioambiental do banco Caixa Econômica Federal, 

para os projetos habitacionais que recebem o seu financiamento. O selo visa trazer 

aos projetos dos edifícios, soluções eficientes para a construção, com o uso racional 

de recursos naturais, e para o uso, ocupação e manutenção, tornando os custos de 

manutenção e as despesas mensais menores para os moradores. Outro objetivo, ao 

se criar o selo, era a conscientização de empreendedores e moradores, em relação as 

vantagens da sustentabilidade na construção. O selo pode conferir três níveis de 

certificação, baseando-se no número de critérios atendidos (LABEEE, 2016, CAIXA, 

2010):  

Ouro – o projeto atende 19 critérios obrigatórios e, pelo menos, mais 12 critérios 

opcionais.  

Prata – o projeto atende 19 critérios obrigatórios e, pelo menos, mais 6 critérios 

opcionais. 

Bronze – o projeto atende 19 critérios obrigatórios. 

Ao todo, são 53 critérios, divididos em 6 categorias: Qualidade urbana, Projeto e 

conforto, Eficiência energética, Conservação de Recursos Materiais, Gestão da Água 

e Práticas sociais (Planeta Sustentável, 2016a). 
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3.1.2.5 Selo Procel Edificações 

Em 1985, o governo federal criou o (Procel) Programa Nacional de Conservação de 

Energia Elétrica, para promover o uso eficiente de energia elétrica, combatendo o 

desperdício. Este programa é executado pela Eletrobrás. Em 1993, foi instituído o Selo 

Procel de Economia de Energia, para indicar a eficiência no consumo de energia de 

equipamentos, estimulando a produção de equipamentos mais eficientes, 

energeticamente (ELETROBRAS, 2016).  

Mais tarde, em 2003, foi instituído o PROCEL EDIFICA (Programa Nacional de 

Eficiência Energética em Edificações), que evoluiu o Procel no setor de edificações. O 

Procel Edifica tem como objetivos a conservação e o uso eficiente de recursos 

naturais nas edificações, para reduzir os desperdícios e o impacto sobre o meio 

ambiente (PROCEL, 2016a). 

A metodologia para a classificação do nível de eficiência energética foi publicada em 

2009, para edifícios comerciais, públicos e de serviços, e leva em consideração os 

sistemas: envoltória, condicionamento de ar e iluminação. Para os edifícios 

residenciais, a metodologia, lançada em 2010, considera aspectos como: envoltória, 

sistema de aquecimento de água, iluminação e elevadores. A etiquetagem de 

edificações do Procel é conferida em parceria com o Inmetro, que confere a Etiqueta 

Nacional de Conservação de Energia (ENCE) para as edificações, que se chama 

Etiqueta PBE Edifica, e já foram conferidas a mais 2100 edificações, desde 2009. A 

etiqueta avalia tanto o projeto do edifício, quanto o edifício depois de sua construção 

(PROCEL, 2016b).  

Em 2014, foi lançado o Selo Procel Edificações, que classifica uma determinada 

edificação quanto à sua eficiência energética, dentro de uma certa categoria. O 

processo de avaliação é descrito no Regulamento para Concessão do Selo Procel de 

Economia de Energia para Edificações, e os critérios técnicos específicos são 

baseados no Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética 

em Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C) e no Regulamento Técnico 

da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética em Edificações Residenciais 

(RTQ-R) do PBE Edifica (Programa Brasileiro de Edificações). O Selo Procel 

Edificações possui equivalência com o pré-requisito EAp2, do item Energia e 

Atmosfera do selo LEED, como comprovação de desempenho energético mínimo, 

para edificações públicas, comerciais e de serviços, no Brasil. Outra certificação 

internacional que possui equivalência de requisitos é a AQUA, adaptação brasileira da 
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certificação francesa HQE. A AQUA utiliza os critérios do PBE Edifica na sua 

avaliação, utilizando os regulamentos RTQ-R e RTQ-C como parâmetros para seus 

requisitos, para edificações residenciais e edificações públicas, comerciais e de 

serviço, respectivamente (PROCEL, 2016c). 

 

3.1.2.6 NBR ISO 14001 

A ISO (International Organization for Standardization) é uma organização internacional 

criada para reunir normas técnicas e uniformizar medidas e especificações. A série 

ISO 14000 é um conjunto de normas que foram desenvolvidas para estabelecer 

requisitos e especificações de gestão ambiental, auditoria ambiental, rotulagem 

ambiental, avaliação de desempenho ambiental, análise do ciclo de vida e gases do 

efeito estufa. Já a certificação ISO 14001 reconhece a conformidade de uma 

organização quanto ao seu Sistema de Gestão Ambiental (SGA), em relação aos 

padrões desta norma (TEIXEIRA e SOUZA, 2016, MORAES e GORDONO, 2012). 

Embora a ISO 14001 não certifique um produto (como uma edificação), ela certifica 

um sistema de uma organização, que contribui para a sustentabilidade de suas 

atividades. Segundo MARTINS e SILVA (2014), alguns benefícios que a implantação 

de um SGA traz são: melhorias na organização interna, aumento da satisfação e 

confiança dos clientes, redução de custos, minimização do impacto ambiental das 

atividades, vantagem competitiva no mercado, redução no consumo de água e 

energia, diminuição na geração de resíduos. A ISO 14001 especifica todos os 

requisitos para a incorporação de um SGA. Ela pode ser aplicada a qualquer 

organização que se proponha a:  

a) Implementar e aprimorar um SGA; 

b) Assegurar-se de sua conformidade com sua política ambiental; 

c) Demonstrar a conformidade com a política a partes interessadas; 

d) Realizar uma auto avaliação e emitir uma declaração de conformidade com a 

norma; 

e) Validar sua auto declaração através de organismos independentes; 

f) Certificar o SGA por um organismo externo. 

A última versão desta norma a ser lançada é a ISO 14001:2015, substituindo a ISO 

14001:2004, trazendo mudanças em relação a gestão ambiental estratégica, liderança, 

proteção ambiental, desempenho ambiental, ciclo de vida, comunicação e 

documentação (SGSGroup, 2016). 
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3.2 Análise das certificações no Brasil 

3.2.1 BREEAM 

A certificação BREEAM, embora seja pioneira na área, possui grande alcance na 

Europa e seja uma das certificações de sustentabilidade para edificações, no mundo, 

não possui um número expressivo de obras certificadas no Brasil e na América Latina. 

No Brasil são apenas dois empreendimentos com esta certificação: o Movimento 

Terras, que é um empreendimento residencial que está sendo construído; e o prédio 

do BNDES, que é um prédio comercial, já em uso. 

 

3.2.2 AQUA-HQE 

A certificação AQUA-HQE possui cinco tipos diferentes de empreendimento 

certificados no Brasil, que são indicados na tabela abaixo, junto com a quantidade de 

certificações de cada tipo. 

Tabela 3: Tipos e quantidade de empreendimentos com certificado AQUA-HQE no 
Brasil, 2016. Fonte: VANZOLINI, 2016b  

Tipo de empreendimento Quantidade certificada 

Bairros/Loteamentos 8 

Residenciais 104 

Não residenciais 117 

Portos 1 

Hospitais 5 

Total 235 

 

O número total de edifícios com certificação AQUA-HQE, no Brasil, é de 395, sendo 

225 residenciais e 170 não residenciais (VANZOLINI, 2016b). 

 

3.2.3 LEED 

A certificação LEED vem crescendo nos últimos anos no Brasil, como mostra o gráfico 

da figura 6. Atualmente existem 354 empreendimentos certificados (obtiveram sucesso 

na certificação) e 1115 empreendimentos registrados (pediram a certificação). 
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Figura 6: Gráfico com registros e certificações LEED no Brasil. Fonte: GBC Brasil, 
2016b 

 

Quanto a tipologia, aquela com o maior número de projetos registrados é do tipo 

Comercial, que possui 462 registros, representando 41,4% do total. O segundo tipo 

com mais registros é o Centro de Distribuição, com 165, e o terceiro é Escritório, com 

80 registros. 

 

Figura 7: Gráfico com registros por Tipologia LEED no Brasil. Fonte: GBC Brasil, 
2016b 
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As categorias do LEED com maior número de registros no Brasil são a LEED CS, com 

478 registros e LEED NC, com 420. Essas duas categorias juntas representam 80,6% 

dos registros totais.  

 

Figura 8: Gráfico com Registros por Categoria LEED no Brasil. Fonte: GBC Brasil, 
2016b 

 

Legenda do gráfico da figura 8: 

LEEC CI – Commercial Interiors (Interiores Comerciais) 

LEED CS – Core & Shell (Envoltória e Estrutura Principal) 

LEED EB_OM – Existing Building – Operation and Mainteance (Edifícios Existentes – 

Operação e Manutenção) 

LEED FOR SCHOOLS – Schools (Escolas) 

LEED HC – Healthcare (Hospitais) 

LEED NC – New Construction & Major Renovation (Novas construções e Grandes 

Reformas) 

LEED ND – Neighborhood Development (Desenvolvimento de Bairros) 

LEED Retail – Retail (Lojas de Varejo) 
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LEED v4 ID+C: CI – Version 4 Interior Design + Construction: Commercial Interiors 

(Versão 4 Design Interior + Construção: Interiores Comerciais). 

 

3.2.4 Selo Casa Azul 

O selo Casa Azul certifica apenas edificações residenciais.  Em outubro de 2014, 11 

empreendimentos já haviam sido certificados.  

Tabela 4: Empreendimentos certificados com Selo Casa Azul. Fonte: MOTTA, 2014 

 

 

3.2.5 Selo Procel Edifiações 

O Selo Procel Edificações foi lançado em novembro de 2014, e até o final de 2015 

certificou 21 edificações construídas e mais 10 edificações na etapa de projeto. O 

Procel, em parceria com o Inmetro, apoia a concessão da ENCE (Etiqueta Nacional de 

Conservação de Energia), que em 2015 emitiu 157 etiquetas para edifícios comerciais, 

de serviço ou públicos, sendo 58 para edificações construídas. Também foram 

emitidas 3060 etiquetas para unidades habitacionais autônomas, sendo 733 para 

edificações construídas, 31 etiquetas para a categoria multifamiliar, e 8 etiquetas para 

a categoria áreas comuns (PROCEL, 2016d). 
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3.2.6 NBR ISO 14001 

No Brasil, quem representa a ISO é a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), que é responsável pela elaboração de normas de vários domínios de 

atividades e certificação de produtos e sistemas (MORAES e GORDONO, 2012).  

Em 2014, o Brasil possuía 3.222 certificados ISO 14001 válidos, como mostra o 

gráfico da figura 9, que também mostra a evolução da certificação no Brasil, nos 

últimos anos.   

 

 

Figura 9: Evolução do número de certificados ISO 14001 válidos no Brasil. Fonte: 
ISO, 2014. 

 

 

3.3 Vantagens e desvantagens dos modelos de certificação 

 

3.3.1 BREEAM 

O BREEAM foi a primeira certificação de sustentabilidade para edificações a ser 

criada, e hoje, é uma das principais do mundo. Esta certificação possui critérios muito 

detalhados e específicos, que dificultam a sua aplicação em locais como a América 

Latina, onde há dificuldades na obtenção de detalhamentos e informações nas 

construções, que atendam aos critérios exigidos. O BREEAM possui como vantagens 

ter grande reconhecimento internacional, ser adaptável em relação as condições locais 

e climáticas e permitir a comparação entre seus edifícios certificados (Revista Edifícios 

e Energia, 2016).  
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3.3.2 AQUA-HQE 

O AQUA possui um sistema de certificação baseado no desempenho dentro das 

categorias, o que obriga o empreendimento a obter um desempenho satisfatório não 

apenas em algumas categorias, mas em todas as áreas, evitando o desequilíbrio entre 

as categorias. O AQUA também analisa cada fase do empreendimento, exigindo o 

atendimento de critérios em todas as fases. Um ponto negativo no AQUA é a ausência 

de critério específico para inovação (COSTA, MORAES, 2013). 

 

3.3.3 LEED 

Uma vantagem da certificação LEED é a flexibilidade em relação aos critérios 

necessários para obtenção do selo, de acordo com a tipologia do empreendimento, e 

dando pesos diferentes aos critérios e possuindo pré-requisitos que se adequam 

melhor as diferentes tipologias. A certificação também faz o acompanhamento de toda 

a construção, desde a escolha do terreno, até a entrega da construção. Também 

foram regionalizados critérios para adequar a avaliação ao Brasil e suas necessidades 

especificas (COSTA, MORAES, 2013).  

O LEED baseia o seu sistema certificação em pontuação, e os níveis de certificação 

no acumulo destes pontos, o que permite um desequilíbrio entre as categorias. Esse 

sistema, porém, passa a ser atraente aos empreendedores devido a facilidade de se 

acumular mais pontos nas categorias desejadas. Os diferentes níveis de certificação 

também possibilitam o empreendedor a dosar o seu investimento, de acordo com o 

nível desejado. O formato de checklist facilita a compreensão do sistema e a sua 

execução (COSTA, MORAES, 2013). 

Como a avaliação é global em relação as fases do empreendimento, pode ocorrer uma 

certificação com alta pontuação numa fase, e outra fase com menos critérios 

atendidos. Outro ponto negativo é a falta de embasamento cientifico para os critérios, 

de forma a deixar os critérios mais próximos aos requisitos do mercado. Este selo 

possui critérios que valorizam o aspecto ambiental da sustentabilidade, dando atenção 

aos recursos, materiais e energia, mas não valorizam tanto o aspecto social (COSTA, 

MORAES, 2013). 
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3.3.4 Selo Casa Azul 

Um ponto importante do Selo Casa Azul é sua atenção ao aspecto social da 

sustentabilidade. O selo foi criado visando atender as construções habitacionais 

populares, adequado as normas e regras brasileiras, mas fica limitado somente as 

construções habitacionais. O sistema de avaliação, que utiliza um checklist, facilita o 

seu entendimento e execução. A avaliação da documentação é feita antes da 

construção, como o selo está associado ao banco da Caixa Econômica Federal, que 

realiza financiamento de construções com este selo, a avaliação é feita antes da 

construção para liberação do financiamento. Isto é bom para o empreendedor, que 

tem a garantia de certificação do empreendimento a ser construído, sendo que, 

alterações futuras no projeto devem ser aprovadas pela Caixa (PIMENTEL, et al., 

2015). 

 

3.3.5 Selo Procel Edificações 

O selo Procel edificações é um selo criado no Brasil, adequado as necessidades e 

características do país, mas é limitado apenas ao aspecto energético da edificação. 

 

3.3.6 ISO 14001 

MORAES e GORDONO (2012) apontam como uma desvantagem da ISO 14001, a 

dificuldade de entendimento das suas exigências. Também foram apontados os altos 

custos e demora da certificação. E aponta como vantagem a flexibilidade de 

adequação a realidade da empresa. 
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3.3.7 Resumo das vantagens e desvantagens das certificações 

 

Tabela 5: Resumo das vantagens e desvantagens de cada certificação. Fonte: o autor 

Certificação Vantagens Desvantagens 

BREEAM Reconhecimento internacional; 

adaptabilidade local e climática.  

Dificuldade de aplicação. 

AQUA-HQE Exige desempenho satisfatório 

em todas as áreas e fases. 

Ausência de critério específico 

para inovação. 

LEED Reconhecimento internacional; 

flexibilidade de critérios; formato 

de checklist; critérios 

adequados ao Brasil. 

Possibilita desequilíbrio entre 

categorias; falta de 

embasamento cientifico para os 

critérios. 

CASA AZUL Criado para a realidade 

brasileira; voltado para 

habitações populares; formato 

de checklist. 

Limitado apenas a construções 

habitacionais. 

PROCEL 

EDIFICAÇÕES 

Criado para a realidade 

brasileira 

Avalia apenas o aspecto 

energético 

ISO 14001 Adequação a realidade da 

empresa. 

Custos e tempo elevados para a 

certificação. 
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4 Certificação LEED 

 

4.1 O que é o LEED 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) significa liderança em energia 

e design ambiental. O LEED é um sistema de avaliação de sustentabilidade, criado 

nos Estados Unidos, e que buscava ser um meio para orientar e certificar que uma 

determinada edificação está comprometida com os princípios sustentáveis na 

construção civil, antes das obras, durante a sua execução e depois de sua conclusão 

(SPITZCOVSKY, 2012).   

O LEED foi criado para atender os seguintes objetivos (Environment and Ecology, 

2016): 

a) definir green building, estabelecendo um padrão de medida comum; 

b) promover práticas de projeto que integrem o edifício como um todo; 

c) reconhecer líderes ambientais na indústria da construção; 

d) estimular a competição sustentável; 

e) aumentar consciência do público sobre os benefícios do green building; 

f) transformar o mercado de construções.  

 

O seu sistema de avaliação é baseado no atendimento a uma série de critérios pré-

estabelecidos, que formam um checklist. Estes critérios estão relacionados a ações 

que podem ser tomadas em relação a diferentes itens do projeto, construção e 

operação, que possam contribuir na busca de sustentabilidade da edificação. O 

sistema LEED se baseia no conceito de que, ao se conseguir atingir um número 

mínimo de requisitos, é possível certificar uma edificação, com um determinado nível 

de sustentabilidade (HERNANDES, DUARTE, 2007).  
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4.2 Aspectos históricos e evolução 

4.2.1 Criação 

Em 1993, foi criado, nos Estados Unidos, o USGBC (United States Green Building 

Council), uma organização que reunia agentes como: representantes do mercado da 

construção civil nos Estados Unidos, órgãos governamentais e associações de 

classes. Estes agentes participavam de reuniões já na década de 1980, e foram 

unidos no USGBC, onde definiram como prioridade criar um sistema de avaliação da 

sustentabilidade, através da ASTM (American Society of Testing and Materials). Esta 

ideia não teve sucesso e foi abandonada em 1995, sendo preterida por um sistema de 

desenvolvimento que funcionasse de forma independente. Foi criado um comitê que 

elaborou o sistema LEED. Depois de três anos, onde foram analisados vários sistemas 

de avaliação, inclusive o sistema do BREEAM, foi aprovado o sistema LEED, com 

abordagem maior em aspectos energéticos, diferentemente do BREEAM, que dava 

maior peso a redução na emissão de CO2 (HERNANDES, 2006).  

 

4.2.2 Evolução 

Com o lançamento da versão 1.0, que era um programa piloto, e a elaboração de um 

guia de referência para auxiliar os interessados, o sistema registrou mais 93.000 m³ 

em edificações no primeiro ano. Esta versão, que era aplicada apenas a novas 

construções, mostrou limitações em relação aos seus critérios, então foi lançada a 

versão 2.0, no ano 2000. O LEED 2.0 teve um aumento na quantidade de créditos 

disponíveis e nas quantidades de créditos necessárias para atingir os níveis 

certificado, prata, ouro e platina. Também ocorreram modificações no guia de 

referência. Em 2002, a versão 2.1 do LEED trouxe o nome LEED-NC (Novas 

Construções), mas sem alterar os requisitos ou os níveis de certificação. Em 2004, 

foram lançadas novas versões específicas do LEED: LEED-EB (Existing Buildings, 

para edificações existentes), LEED-CI (Comercial Interior, para projetos de interiores 

comerciais) e LEED-CS (Core & Shell, para edificações com unidades comerciais). 

Houveram pequenas adaptações no conteúdo, esclarecimento de definições e 

atualização de normas, na versão 2.2, lançada em 2005 (HERNANDES, 2006).  

A versão LEED v3 foi lançada em 2009, contendo um novo processo de 

desenvolvimento contínuo, uma nova versão do LEED online, um programa de 

certificação de terceiros revisado e um novo conjunto de sistemas de classificação: o 

LEED 2009. Houve um aumento da base de créditos para 100 pontos possíveis, além 

de 6 pontos adicionais para Inovações em Projetos, e 4 pontos adicionais para 
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Prioridade Regional. Assim, os níveis de classificação ficaram com os limites de 

créditos: Certificado entre 40 e 49 pontos; Prata entre 50 e 59 pontos; Ouro entre 60 e 

79 pontos; Platina para 80 pontos ou mais (Environment and Ecology, 2016). 

A última versão da certificação é a LEED v4, que foi lançada internacionalmente em 

2013. Esta versão traz um foco maior nos materiais utilizados na construção e os 

impactos dos seus componentes, valoriza também a performance da edificação em 

relação a qualidade do ambiente interno para o seu ocupante, e esclarece a questão 

de eficiência no uso de água, considerando o consumo do edifício como um todo. Esta 

versão deu maior flexibilidade quanto aos tipos de projetos certificados, fazendo 

adaptações para novos setores de mercado, e também trouxe avanços no LEED 

online, disponibilizando os formulários e a biblioteca de créditos no seu endereço 

eletrônico (USGBC, 2016).  

Ocorreram mudanças técnicas e aumento de exigências nesta última versão. Além 

das exigências em relação aos materiais, como a necessidade da análise do ciclo de 

vida e identificação de compostos químicos tóxicos utilizados, outras exigências 

importantes, de acordo com Santos (2015), foram: 

a)  Análise das condições iniciais do terreno, antes do projeto; 

b) Boa mobilidade urbana e prioridade ao transporte público no entorno da construção; 

c) Redução do consumo de água para paisagismo em ao menos 30%; 

d) Redução do consumo de água de hidrossanitários em ao menos 20%; 

e) Desenvolvimento de um plano de gestão de resíduos durante a construção; 

f) Coleta, armazenamento e disposição corretos de resíduos perigosos. 

 

4.3 Objetivos do LEED 

O LEED é um sistema que avalia a sustentabilidade de uma edificação. Através do 

seu processo é possível saber o quanto uma edificação é sustentável e em quais 

áreas o seu desempenho é satisfatório ou bom, e quais áreas é possível fazer 

melhorias para aumentar o nível de sustentabilidade da edificação. A certificação 

funciona como um guia para desenvolver os aspectos sustentáveis do edifício. 

Adequando-se a edificação aos critérios do sistema, ou seja, recebendo a certificação, 

a edificação tem a garantia de uma construção que atende critérios sustentáveis e de 

que haverá economia no consumo de recursos durante a sua operação, resultando em 
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economia financeira para seus usuários. Além do bom retorno financeiro que um 

edifício certificado pode ter, também há ganhos sociais e ecológicos para o entorno da 

construção e para os agentes envolvidos no processo da construção (GBC Brasil, 

2016a).  

Uma edificação com a certificação LEED também possui vantagens comerciais. A 

redução dos custos operacionais é um atrativo para vender ou alugar um imóvel 

certificado, gerando um ganho de competitividade no mercado, principalmente para 

edifícios comerciais. A certificação também representa maior conforto, bem-estar e 

saúde para seus ocupantes, além da redução dos impactos gerados durante a obra 

sobre a comunidade no entorno e o meio ambiente. Tudo isso pode funcionar como 

um atrativo para os clientes (GBC Brasil, 2016a). 

 

4.4 Organismos de certificação 

Nos Estados Unido, o organismo de certificação LEED do Green Building Council é o 

Green Business Certification Inc. (GBCI). Esta é uma organização independente que 

faz supervisão de programas de credenciamento profissional e certificação de projetos 

relacionados com construção verde (Veritas, 2015).  

Em 2015, foi feito um acordo global exclusivo entre o GBCI e o Bureau Veritas de 

parceria para a certificação LEED em nível internacional. Será feita uma revisão, pelo 

Bureau Veritas, em todo o mundo dos projetos LEED, de acordo com as normas 

rigorosas do GBCI. O Bureau Veritas presta serviços de avaliação de conformidade na 

indústria de construção e infraestrutura, sendo líder mundial neste segmento, presente 

em 140 países (Veritas, 2015). 

No Brasil a certificação do LEED é feita pelo Green Building Council Brasil (GBC 

Brasil, 2016a). 

 

4.5 Tipos de selos concedidos 

O sistema LEED possui diferentes tipos de selo, que são determinados de acordo com 

a tipologia da edificação. Cada tipo de selo dá pesos diferentes para as dimensões 

avaliadas, através da quantidade de pontos que pode ser obtida em cada dimensão, 

conforme seus critérios. O sistema LEED no Brasil trabalha com 9 tipos diferentes de 

selos (GBC Brasil, 2016a). Na tabela 6 são apresentados, em síntese, os 8 tipos de 

selo e a pontuação de cada dimensão nos diferentes tipos de selo LEED. Na tabela 7 

são apresentados os pesos relativos das dimensões dentro de cada tipo de selo.  
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O selo Desenvolvimento de Bairros possui dimensões próprias, que são diferentes das 

dimensões dos demais selos. 

  

Tabela 6: Síntese dos tipos de selo e de dimensões LEED avaliadas, e suas 
pontuações. Fonte: o autor (2016) 

Dimensões 
avaliadas 

Pontuação máxima nos tipos de selo LEED  

Novas 
construções 
e grandes 
reformas 

Edifícios 
existentes 

Interiores 
comerciais 

Envoltória 
e 

estrutura 
principal 

Lojas 
de 

varejo 
NC 

Lojas 
de 

varejo 
CI 

Escolas Hospitais 

Espaço 
sustentável 

26  26 21 28 26 21 24 18 

Uso 
racional de 
água 

10 14 11 10 10 11 11 9 

Energia e 
atmosfera 

35 35 37 37 35 37 33 39 

Materiais e 
recursos 

14 10 14 13 14 14 13 16 

Qualidade 
ambiental 
interna 

15 15 17 12 15 17 19 18 

Inovação e 
processo 
do projeto 

6 6 6 6 6 6 6 6 

Créditos 
regionais 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Total de 
pontuação 
do projeto 

110 110 110 110 110 110 110 110 
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Tabela 7: Peso relativo das dimensões avaliadas dentro de cada tipo de certificação 
LEED. Fonte: o autor (2016) 

Dimensões 
avaliadas 

Peso relativo das dimensões em cada categoria (% da pontuação total)  

Novas 
construções 
e grandes 
reformas 

Edifícios 
existentes 

Interiores 
comerciais 

Envoltória 
e 

estrutura 
principal 

Lojas 
de 

varejo 
NC 

Lojas 
de 

varejo 
CI 

Escolas Hospitais 

Espaço 
sustentável 

24 24 19 25 24 19 22 16 

Uso 
racional de 
água 

9 13 10 9 9 10 10 8 

Energia e 
atmosfera 

32 32 34 34 32 34 30 35 

Materiais e 
recursos 

13 9 13 12 13 13 12 15 

Qualidade 
ambiental 
interna 

14 14 15 11 14 15 17 16 

Inovação e 
processo 
do projeto 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Créditos 
regionais 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Total de 
pontuação 
do projeto 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

4.5.1 LEED New Construction & Major Renovation (LEED para Novas 

construções e Grandes Reformas)  

Este é o selo para edificações que serão construídas ou que passarão por reformas 

que incluam sistema de ar condicionado, envoltória e realocação (GBC Brasil, 2016a). 

A dimensão com maior peso é a de energia e atmosfera, fato que se repete para os 

outros selos.  
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4.5.2 LEED Existing Buildings – Operation and Maintance (LEED para Edifícios 

Existentes- Operação e Manutenção)  

Este é o selo voltado para a eficiência da manutenção e operação da edificação 

existente, ajudando na maximização da eficiência na operação e reduzindo custos e o 

impacto sobre o meio ambiente (GBC Brasil, 2016a).  

Este selo é o que dá maior peso a dimensão de uso racional de água e o que dá 

menor peso a materiais e recursos.  

 

4.5.3 LEED for Commercial Interiors (LEED para Interiores Comerciais)  

Este é o selo voltado para escritórios com alto desempenho, que ofereçam ambiente 

interno mais saudável, o que leva a um ganho na produtividade dos ocupantes, além 

de redução nos custos de operação e manutenção (GBC Brasil, 2016a).  

Este selo pouco peso à dimensão Espaço sustentável, em comparação com a média 

dos outros selos, dando maior peso a dimensão Energia e atmosfera.  

 

4.5.4 LEED Core & Shell (LEED para Envoltória e Estrutura Principal)  

Este é o selo que atende edificações com espaços internos que serão 

comercializados. A avaliação é feita para o espaço comum da edificação, o sistema de 

ar condicionado e estrutura principal, como elevadores, escadas e fachada. Não são 

considerados na avaliação detalhes de ocupação, como o mobiliário, por exemplo 

(GBC Brasil, 2016a).  

Este selo é o que dá maior peso a dimensão Espaço sustentável e o que dá menor 

peso a dimensão Qualidade ambiental interna.  

 

4.5.5 LEED Retail (LEED para Lojas de Varejo)  

Este é o selo destinado a lojas de varejo, abrangendo suas características e 

necessidades, que diferem de uma edificação comercial. Existem duas opções 

possíveis para a certificação: LEED for Retail NC - LEED para Novas Construções ou 

Grandes Reformas em Lojas de Varejo; ou LEED for Retail CI – LEED para Interiores 

Comerciais, para os casos onde a loja fica localizada dentro de um edifício (GBC 

Brasil, 2016a).  
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O peso de cada dimensão do LEED para Novas Construções ou Grandes Reformas 

em Lojas de Varejo, é o mesmo do selo LEED Novas Construções e Grandes 

Reformas. 

O peso de cada dimensão do LEED para Interiores Comerciais em lojas de varejo, é o 

mesmo do selo LEED para Interiores Comerciais.  

 

4.5.6 LEED for Schools (LEED para Escolas)  

Este é o selo destinado a melhorar ambientes escolares, aumentando o conforto e 

saúde de alunos e do corpo docente. Também visa reduzir os custos de manutenção e 

operação do edifício, além de incentivar a criação de práticas de educação ambiental 

na escola (GBC Brasil, 2016a).   

Este selo é o que dá menor peso à dimensão Energia e atmosfera e é o que dá maior 

peso à dimensão Qualidade ambiental interna.  

 

4.5.7 LEED for Neighborhood Development (LEED para Desenvolvimento de 

Bairros)  

Este é o selo voltado para espaços urbanos, que inclui ruas, casas, escritórios, 

shoppings, mercados e áreas públicas. Nestes espaços são integrados princípios de 

crescimento planejado e inteligente, urbanismo sustentável e edificações verdes, 

através de diferentes tipos de edificações. O selo também incentiva o transporte 

público eficiente e alternativo e a criação de áreas de lazer de alta qualidade (GBC 

Brasil, 2016a).  

As dimensões avaliadas são específicas deste selo, diferindo das dimensões 

avaliadas nos outros selos. A distribuição de pontos por dimensão avaliada neste selo 

é apresentada na tabela 8. 
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Tabela 8: Pontuações possíveis para cada dimensão avaliada no LEED ND. Fonte: o 

autor 

Dimensão avaliada Pontuação máxima 

possível 

Peso da dimensão no 

total do selo 

Localização inteligente e 

conexões 

27 25% 

Desenho de bairro 44 40% 

Infraestrutura verde e 

edificações 

29 26% 

Inovação e processo de 

projeto 

6 5% 

Créditos regionais 4 4% 

Total de pontuação do 

projeto 

110 100% 

 

Este selo avalia dimensões diferentes dos demais selos, sendo que a dimensão que 

tem o maior peso é a categoria Desenho de bairro.  

 

4.5.8 LEED for Healthcare (LEED para Hospitais)  

Este é o selo que atende as necessidades específicas dos hospitais, que diferem das 

edificações comerciais. A certificação ajuda na criação de ambientes mais saudáveis e 

naturais, o que ajuda na recuperação de pacientes (GBC Brasil, 2016a).  

Este selo é o que tem pesos para as dimensões, mais distantes dos demais. Os pesos 

dados as dimensões Espaço sustentável e Uso racional de água são os menores 

comparados aos outros selos. Já as dimensões Energia e atmosfera e Materiais e 

recursos têm mais peso neste selo do que nos demais.  

 

4.6 Requisitos e critérios de avaliação 

O LEED possui 9 tipos diferentes de selo e cada tipo possui um conjunto de critérios e 

requisitos próprio, que são agrupados dentro das 7 dimensões avaliadas. Toda 

dimensão possui pré-requisitos que são de cumprimento obrigatório para a 

certificação. Cada dimensão também possui créditos, que são recomendações que 

garantem pontos ao serem cumpridas, mas que não são de cumprimento obrigatório 

para a concessão da certificação, sendo possível obter o número mínimo de pontos 
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para a certificação atendendo-se a critérios de quaisquer dimensões (GBC Brasil, 

2016a).  

A pontuação de cada crédito é variável, sendo que existem créditos que oferecem uma 

pontuação maior quando atendidos que outros, e existem créditos que oferecem uma 

pontuação gradual, de acordo com o nível de atendimento ao crédito, como o crédito 

de redução no uso de água, que concede 6 pontos para uma redução de 30%; 8 

pontos para uma redução de 35% e 11 pontos para redução de 40%, na dimensão 

Uso racional da água, no LEED para Interiores Comerciais, por exemplo (GBC Brasil, 

2016a).  

 

4.7 Processo de obtenção do selo 

O processo de obtenção do selo ocorre em 5 etapas, de acordo com o GBC Brasil 

(GBC Brasil, 2016c):   

1) deve-se realizar o registro do projeto junto ao USGBC, enviando um formulário de 

registro e pagando-se a taxa de Certificação ao USGBC; 

2) ocorre a coleta de informações pela equipe de projeto: são informadas todas as 

atividades do projeto, incluindo o registro e a documentação de conformidade do 

crédito, no portal LEED Online, que coleta os dados fornecidos pela equipe sobre o 

projeto. Deve-se documentar e comprovar através de cálculos e evidências, todos os 

pré-requisitos e créditos, e essas informações devem ser fornecidas no LEED Online; 

3) quando o material estiver todo reunido e a equipe pronta para a revisão, o 

administrador do projeto deve submeter a documentação para análise. A 

documentação pode ser enviada toda ao final da construção do projeto, ou pode-se 

enviar parte da documentação após a fase de projeto e o restante após o final da 

construção. 

4) é feita a análise da documentação enviada, podendo ser necessário enviar 

informações adicionais ou fazer esclarecimentos, caso o revisor do GBCI faça a 

solicitação; 

5) após a conclusão da análise do material enviado, a equipe do projeto pode recorrer 

e fazer uma solicitação de revisão de qualquer crédito individual, mediante ao 

pagamento de uma taxa adicional ao BGCI. Após o fim deste processo é feita a 

certificação ao projeto, com nível correspondente à pontuação atingida.  
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5 Aspectos da certificação LEED relativos a materiais e recursos 

 

Todos os tipos de selo do LEED possuem a dimensão de Materiais e Recursos, exceto 

pelo selo Desenvolvimento de Bairros, que possui dimensões diferentes dos demais 

tipos selo. Este selo possui apenas crédito de Uso de materiais recicláveis na 

infraestrutura, dentro da dimensão Infraestrutura Verde e Edificações.   

Neste capítulo são explicados o pré-requisito e os sete critérios da dimensão Materiais 

e recursos que são comuns aos selos Interiores comerciais, Envoltória e estrutura 

principal, Novas construções, Interiores comerciais para lojas de varejo, Novas 

construções para lojas de varejo e Escolas, que representam a maior parte das 

certificações no Brasil. O selo Hospitais também possui este pré-requisito e os créditos 

de reuso do edifício e gestão de resíduos da construção, além de créditos específicos 

deste selo. O selo para Prédios existentes: Operação e manutenção possui créditos 

próprios e diferentes dos outros selos.  

Os checklists e guias de cada selo estão disponíveis no portal do GBC Brasil, na 

internet.  

 

5.1 Créditos e pré-requisito 

 

Pré-requisito 1: Depósito e coleta de materiais recicláveis.  

Para atender a este pré-requisito é necessário dedicar uma área (ou áreas) de fácil 

acesso para coleta e depósito de materiais para reciclagem. Deve ser prevista a 

reciclagem de, no mínimo, papel, papelão, vidro, plástico e metais.  

Para lojas de varejo, é necessária a realização de um estudo para verificar os cinco 

principais fluxos de resíduos recicláveis, em relação a peso e volume. Deve-se definir 

os três principais tipos de materiais recicláveis, que deverão ter seu espaço dedicado 

e de fácil acesso para coleta e depósito. Caso não haja as informações necessárias 

para a realização do estudo, deve-se fazer uma projeção, baseada nas atividades 

previstas para o local.  
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Crédito 1: Reuso do edifício  

Este crédito exige a manutenção de parte de área do edifício existente, de 

componentes não-estruturais para os selos de Interiores comerciais e Interiores 

comerciais para varejo, e inclui a estrutura do edifício existente para os selos de 

Envoltória e Estrutura Principal, Novas construções, Novas construções de varejo e 

Escolas. A pontuação para este crédito é variável de acordo com a porcentagem de 

reuso feita e os selos possuem pontuações e porcentagens mínimas diferentes.  

Os selos Interiores comerciais e Interiores comerciais de varejo possuem um crédito 

adicional de compromisso de longo prazo com o inquilino, onde o ocupante do espaço 

deve permanecer por no mínimo 10 anos. 

 

Crédito 2: Gestão de resíduo da construção  

Este crédito exige que seja feita a reciclagem e/ou reaproveitamento de resíduos de 

construção e demolição. Deve ser desenvolvido um plano para a gestão dos resíduos 

de construção, que contenha, no mínimo, a identificação dos materiais que podem ser 

reaproveitados e determinar se os materiais serão separados no local ou se serão 

misturados. Os cálculos para a pontuação podem ser feitos através de peso ou de 

volume.  

Se a porcentagem de material reciclado e/ou reaproveitado for igual ou maior que 

50%, é concedido um ponto por este crédito, se a quantidade for maior ou igual a 75%, 

são concedidos 2 pontos.  

 

Crédito 3: Reuso de materiais  

Para atender este crédito é necessário fazer uso de materiais que sejam reutilizados, 

recuperados ou renovados. A quantidade de material deve ser medida através do seu 

custo, sendo concedido 1 ponto se a quantidade de material reutilizado for de 5%, e 2 

pontos se a quantidade for de 10% ou mais. 

O selo Envoltória e Estrutura Principal concede apenas 1 ponto, exigindo 5% de 

material reutilizado.  

Os selos Interiores comerciais e Interiores comerciais de varejo possuem um crédito 

para reuso de materiais para móveis e mobília, que concede um ponto para o uso de 
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30% ou mais do orçamento para móveis e mobílias usados, renovados ou 

recuperados. 

 

Crédito 4: Conteúdo reciclado  

Este crédito exige a utilização de conteúdo reciclado, baseando-se no custo dos 

conteúdos. Utilizando 10% de conteúdo reciclado, obtém-se 1 ponto, utilizando 20% 

ou mais, ganha-se 2 pontos. Os selos Interiores comerciais e Interiores comerciais de 

varejo incluem móveis e mobília nos conteúdos reciclados. 

 

Crédito 5: Materiais regionais  

Este crédito pede a utilização de produtos ou materiais de construção regionais, ou 

seja, que tenham sido extraídos, colhidos, recuperados ou manufaturados, a uma 

distância menor do que 800 quilômetros do local onde será realizado o projeto. A 

medida dos materiais regionais é feita através do valor dos materiais, sendo que se 

10% dos materiais utilizados forem regionais, é concedido 1 ponto, se forem utilizados 

20% ou mais de materiais regionais, são obtidos 2 pontos. Se apenas parte do 

material é regional, utiliza-se na contagem o percentual correspondente apenas à 

parte regional.  

Os selos Interiores comerciais e Interiores comerciais de varejo oferecem 1 ponto se 

for utilizado um mínimo de 20% de valor combinado entre materiais de construção, 

produtos e móveis e mobílias manufaturados na região. E oferecem mais 1 ponto se 

for utilizado um mínimo de 10% de valor combinado entre materiais de construção, 

produtos e móveis e mobílias, que tenham sido extraídos, colhidos, recuperados ou 

manufaturados na região.  

 

Crédito 6: Materiais de Rápida renovação 

Este critério requer o uso de materiais, produtos, móveis e mobiliário de rápida 

renovação (feitos com produtos agrícolas com ciclo de renovação menor que 10 anos), 

e que corresponda a no mínimo 5% do custo total de materiais, produtos, móveis e 

mobiliários do projeto.  

Os selos Novas construções de varejo e Escolas pedem um mínimo de 2,5% ao invés 

de 5% do custo total. O selo Envoltória e Estrutura Principal não possui este critério.  
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Crédito 7: Madeira certificada 

Para atender este critério é necessário que no mínimo 50% (baseado no custo) dos 

produtos e materiais utilizados, que utilizarem madeira nova, sejam certificados de 

acordo com os critérios e princípios do Forest Stewardship Council (FSC).  

A numeração dos créditos pode variar dependendo de cada checklist, e em certos 

checklists alguns destes créditos não são incluídos pois não são aplicáveis ao tipo de 

selo. As quantidades a serem atingidas e seu respectivos créditos atribuídos são 

variáveis, de acordo com o tipo de selo.  

 

5.2 Aspectos sustentáveis relacionadas a materiais e recursos 

 

5.2.1 Depósito e coleta de materiais recicláveis 

O depósito e coleta de materiais recicláveis tem como objetivo reduzir a geração de 

resíduos que devem ser enviados a aterros, gerados pelos ocupantes da edificação. A 

reciclagem deve envolver no mínimo os materiais: papel, papelão, vidro, plástico e 

metais, segundo o guia para certificação LEED.  

A coleta de materiais recicláveis pode ser realizada durante a obra, com espaços para 

depósito e coleta no canteiro de obras, e deve ser feita também na fase de ocupação e 

utilização da edificação, com os espaços destinados para depósito e coleta de 

materiais recicláveis sendo prevista no projeto.  

 

5.2.2 Reuso do edifício  

O reuso de uma edificação, ou parte dela, traz ganhos econômicos e ambientais, ao 

se evitar a demolição da edificação, evitando a geração de resíduos da demolição e os 

custos de sua execução e gestão dos resíduos gerados. Também há ganhos ao se 

evitar o consumo de novos materiais para a construção, evitando gastos com sua 

compra, emissão de poluentes no transporte e geração de resíduos na sua extração e 

processamento.  

A melhor maneira de reduzir os desperdícios gerados pela demolição, é evitar que ela 

ocorra. A manutenção predial é importante para prolongar a vida útil da edificação, 

manter as condições de segurança estrutural e da construção como um todo. Ainda 

que um imóvel se encontre vazio ou desocupado, é possível reocupa-lo, mesmo sendo 
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necessárias reformas, e os custos podem ser inferiores ao da demolição da edificação 

e construção de uma edificação nova (CORREA, 2009). 

 

5.2.3 Gestão de resíduos da construção 

O começo da gestão de resíduos da construção passa pela correta escolha e 

utilização dos materiais de construção. A especificação correta dos materiais e do 

sistema construtivo levam a redução do desperdício e redução da quantidade de 

resíduos gerados na construção. A gestão sustentável de resíduos sólidos deve 

priorizar a redução na geração de resíduos na fonte, mas quando houver geração de 

resíduos deve-se buscar a sua reutilização ou reciclagem, e somente quando não 

houver a possibilidade de reciclagem, eles devem ser incinerados ou destinados a 

aterros. Para que ocorra um processo de reciclagem de qualidade, deve ser feita a 

segregação dos materiais ainda no canteiro de obras (CORREA, 2009).  

A ineficiência dos processos produtivos e a dimensão da indústria da construção 

fazem com que esta indústria seja uma grande geradora de resíduos. O melhor 

caminho para reduzir o impacto dos resíduos gerados é diminuir a quantidade de 

resíduos gerados e fazer reciclagem, ou reaproveitamento, dos resíduos (JOHN et al., 

2007).  

Os guias do LEED para as certificações indicam que para o cumprimento do critério de 

gestão de resíduos de construção e demolição, os materiais recicláveis devem ser 

direcionados para o processo de reciclagem e materiais que podem ser reutilizados 

sejam enviados para os locais apropriados, de modo a evitar a disposição de materiais 

em aterros e a incineração de materiais.  

 

5.2.4 Reuso de materiais 

Fazer reuso de materiais traz benefícios como a redução do consumo de recursos 

virgens, redução dos impactos gerados na extração destes recursos e diminui a 

quantidade de resíduos gerados dispostos no meio ambiente. O aproveitamento 

destes materiais é também uma destinação correta, evitando o possível descarte 

destes materiais e a geração de resíduos. A indústria da construção permite o reuso 

de materiais de diferentes tipos e em grandes volumes, gerados pelo setor da 

construção e também por outros setores produtivos. Outro fator positivo é que depois 

de incorporados a construção, estes materiais permanecerão imobilizados por um 

longo período (JOHN, et al., 2007). 
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5.2.5 Conteúdo reciclado 

A utilização de materiais reciclados tem o objetivo de reduzir a extração e produção de 

novos materiais e os impactos gerados neste processo. Atualmente é possível utilizar 

diferentes tipos de materiais reciclados na construção, inclusive resíduos gerados em 

construções e demolições.  

Resíduos de construção e demolição podem ser reciclados e utilizados como 

agregados para o concreto, como mostra LEITE (2001).  

Além da reciclagem dos resíduos de construção e demolição, que podem ser 

utilizados em novas construções, também é possível utilizar outros tipos de materiais 

reciclados, como garrafas PET, isopor e pneus. Um dos possíveis usos para garrafas 

PET e pneus é o ISOPET, que são blocos de concreto que utilizam garrafas PET e 

isopor reciclado na sua fabricação, como mostra KANNING et al. (2004). 

 

5.2.6 Materiais regionais 

Ao se utilizar materiais regionais na construção, ocorre um ganho em relação a 

diminuição na emissão de poluentes e no consumo de combustível, decorrentes do 

transporte dos produtos do local da extração até o local da construção. A questão do 

transporte tem importante peso no Brasil, onde o transporte rodoviário é predominante 

no transporte de cargas.  A utilização de materiais regionais também pode trazer 

ganhos nos aspectos sociais e econômicos para a região da construção. A produção 

local dos materiais também pode fortalecer a ligação das pessoas com o meio 

ambiente, já que a percepção dos impactos gerados pela extração e produção é mais 

forte para a população local (JOHN, et al., 2007). 

 

5.2.7 Materiais de rápida renovação 

A preferência pela utilização de materiais de rápida renovação refere-se a materiais 

que após serem extraídos, possuam um ciclo de renovação de curta duração (no caso 

do LEED de até 10 anos), ou seja, em pouco tempo o material será renovado, 

podendo ser extraído para nova utilização.  

Como exemplo de material de rápida renovação pode-se citar a madeira extraída do 

Eucalipto. O Eucalipto possui ciclo de renovação curto, sendo muito cultivado para 

reflorestamento, que pode ser destinado ao uso comercial. O Eucalipto fornece 
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madeira para diferentes usos, como lenha, carvão, celulose, papel, postes, dormentes, 

estacas e outros. Uma mesma muda de eucalipto pode ter corte aos 7, 14 e 21 anos, 

podendo ainda, o ciclo de corte ser menor (a cada cinco ou seis anos), de acordo com 

a região e o tipo de solo. Outros materiais renováveis são as fibras vegetais, como a 

celulose, que podem ser aplicadas em compósitos para telhas, por exemplo, servindo 

como alternativa ao uso de fibras minerais e sintéticas (Revista da Madeira, 2005).  

 

5.2.8 Madeira certificada 

Os guias de referência para os selos fornecidos pelo LEED já especificam que a 

madeira utilizada na obra deve ser certificada de acordo com os princípios e critérios 

do Forest Stewardship Council (FSC) para componentes de madeira na construção.  

O FSC é uma organização não governamental, independente e sem fins lucrativos que 

promove o manejo florestal responsável ao redor do mundo. O FSC define o que é o 

manejo florestal ambientalmente adequado, socialmente benéfico e economicamente 

viável, e através do seu sistema de certificação reconhece a produção responsável de 

produtos florestais, auxiliando consumidores e empresas na escolha dos produtos 

para compra (FSC Brasil).  

No processo de certificação, uma certificadora realiza uma avaliação de um 

empreendimento florestal e verifica o cumprimento de questões ambientais, 

econômicas e sociais que são parte dos princípios e critérios do FSC. As certificadoras 

avaliam as operações de manejo florestal ou de cadeias de custódia para conceder o 

uso do selo FSC nos produtos. O Brasil conta hoje com 14 certificadoras credenciadas 

ao FSC Internacional. As certificadoras emitem três tipos de certificados (FSC Brasil):  

a) Manejo Florestal: garante o manejo de florestas é feito de forma responsável; 

b) Cadeia de custódia: garante a rastreabilidade desde a produção da matéria prima 

que sai das florestas até chegar ao consumidor final; 

c) Madeira controlada: auxilia empresas certificadas a controlar suas fontes de 

madeira não certificada, excluindo madeiras procedentes de atividades florestais social 

e ambientalmente danosas.   

O FSC possui uma plataforma on-line chamada FSC Marketplace, que facilita a 

realização de negócios e a divulgação de empreendimentos e produtos certificados no 

mundo todo. Nesta plataforma é possível encontrar produtos e materiais certificados 

pelo FSC, como toras, tábuas, compensados, pisos, móveis, materiais gráficos e 
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outros, atendendo o setor da construção e também os setores moveleiro, de papel e 

embalagens (FSC Brasil).  

 

5.3 Dificuldades na implementação de medidas sustentáveis 

 

BARROS (2012) aponta em seu estudo a dimensão Materiais e recursos como a mais 

difícil de se atender na certificação LEED. A maior dificuldade constatada em relação a 

esta dimensão é a falta de fornecedores especializados para insumos. Foram 

mostradas ainda, as principais dificuldades para a obtenção da certificação LEED:  

a) Obtenção da certificação necessária junto a fornecedores, projetistas, 

construtora e consultores; 

b) Documentação necessária e burocracia excessivas; 

c) Falta de experiência dos integrantes da equipe de projetos; 

d) Falta de cooperação entre os agentes envolvidos no projeto; 

e) Falta de integração no processo do projeto; 

f) Necessidade do fornecimento de especificações mais detalhadas de materiais, 

memoriais mais elaborados e conhecimento dos quesitos solicitados, por parte 

dos projetistas. 

Ainda segundo BARROS (2012), também são problemas para implementação de 

edifícios sustentáveis: 

a)  A falta de treinamento e educação em projetos e construções sustentáveis; 

b) O alto custo das opções para construção sustentável; 

c) Maior complexidade na construção; 

d) Maior custo inicial; 

e) Desinteresse por parte do mercado. 

 

A prática da reciclagem enfrenta um obstáculo que é a falta de cultura de reciclagem. 

A viabilidade da reciclagem está associada ao empenho de todos os indivíduos 

envolvidos: as escolhas do cliente de construir, quando é possível adequar uma 

edificação existente para a sua necessidade; as empresas construtoras, que devem 

buscar a redução das perdas e geração de resíduos através da escolha de métodos 

construtivos mais racionais; e o governo local, que deve fiscalizar geradores e 
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transportadores de resíduos, para evitar a destinação inapropriada ou ilegal destes 

(CORREA, 2009). 

JOHN et al. (2007) também afirma que os dados para reciclagem no Brasil são 

insuficientes, principalmente os dados relativos a materiais de construção.  

Ainda segundo JOHN et al. (2007), existe uma dificuldade para adquirir recursos 

sustentáveis para a construção no Brasil, que está ligada ao fato de que a extração de 

diversos recursos utilizados na construção civil, é caracterizada como atividade de 

pequenas empresas, que não possuem procedimentos de redução de impacto 

ambiental. Além disso, as extrações realizadas para utilização direta na construção 

são feitas sem a utilização de tecnologias adequadas, causando maiores impactos 

ambientais.  

JOHN et al. (2007) ainda trata da dificuldade de projetistas e construtores para evitar a 

aquisição de materiais de fornecedores que operam de maneira irregular, sem respeito 

aos direitos dos trabalhadores e de comunidades locais, devido à ausência de 

informações sobre o grau de responsabilidade ambiental e social dos fornecedores.  

No Brasil existe uma cultura de priorização dos custos de implementação e de menor 

valorização dos custos de uso, manutenção, demolição e destinação (JOHN et al., 

2007). Isso pode ser um fator que dificulta a opção pela construção de edificações 

sustentáveis, que demanda maior custo inicial, através de esforços para atender os 

requisitos de uma certificação e com o custo da própria certificação. 
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6 Estudo de caso 

 

Neste capítulo é estudado o caso de um empreendimento que recebeu a certificação 

LEED, apresentando informações sobre a construção e sobre o seu certificado, dando 

foco na dimensão de Materiais e Recursos e seus critérios, ilustrando, assim, com um 

caso real, a aplicação prática do tema abordado e desenvolvido ao longo deste 

trabalho. A construção estudada será a Arena Fonte Nova, localizada em Salvador, 

Bahia. Esta construção recebeu o nível prata da certificação LEED para novas 

construções. Apesar do grande porte desta obra, a certificação para novas 

construções é a mesma aplicada para edificações de menor porte, como edificações 

comerciais e residenciais, utilizando-se os mesmos critérios de avaliação. Além do 

grande potencial de impacto ambiental que o porte desta construção proporciona, 

como consumo de recursos e geração de resíduos, também foi preciso lidar com o 

volume de resíduos gerados pela demolição do antigo estádio que existia no local. 

 

6.1 A arena 

A Arena Fonte Nova é um estádio de futebol, construído para receber jogos da Copa 

das Confederações em 2013 e da Copa do Mundo de 2014, que ocorreram no Brasil. 

A arena foi construída no local onde existia o Estádio da Fonte Nova, que foi demolido 

em 2010 para a construção da nova arena. A arena possui capacidade aproximada 

para 50.000 pessoas e recebe, além de jogos de futebol, shows e eventos. A estrutura 

da nova arena possui três anéis de arquibancada, 70 camarotes, mais de 2.000 vagas 

de estacionamento, sala de imprensa, 39 quiosques, 10 elevadores, 94 sanitários, 

lojas e restaurantes (Odebrecht, 2016).  

 

Figura 10: Arena Fonte Nova. Fonte: Odebrecht, 2016. 
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6.2 Construção e sustentabilidade 

O antigo estádio Octávio Mangabeira (Fonte Nova), que foi inaugurado em 1951, foi 

demolido em 2010, para a construção da nova arena. A construção foi feita pelas 

empresas OAS e Odebrecht (Cushwakebrasil, 2016).  

As obras tiveram início em junho de 2010 e em agosto do mesmo ano, ocorreu a 

implosão do antigo estádio. Foram envolvidas mais de 10.000 pessoas nas diferentes 

etapas do projeto, incluindo a demolição do antigo estádio. A nova arena foi entregue 

em abril de 2013 (Odebrecht, 2016).  

 

6.2.1 Gerenciamento dos resíduos da construção 

No início foi feita a coleta de dados da obra, através da análise de documentos e foi 

elaborado o planejamento do Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção 

Civil (PGRCC) da Arena. Na etapa de implementação e operação do PGRCC foram 

estabelecidas ações para evitar ou minimizar os aspectos e impactos ambientais, 

identificados na etapa de planejamento, e também foram definidas ações de controle 

ambiental para as atividades executadas em razão da obra e dos procedimentos 

operacionais. Foram realizados monitoramento e medições de forma contínua para 

gerenciar os aspectos e impactos ambientais (MARTINS, 2012). 

O PGRCC da Arena Fonte Nova contempla aspectos relacionados a minimização na 

geração, segregação, acondicionamento, identificação, coleta, estocagem temporária, 

tratamento e disposição final dos resíduos sólidos, nas etapas de demolição 

mecanizada e implosão do estádio antigo, terraplanagem e implantação do novo 

estádio, e os resíduos gerados no canteiro de obras e escritório administrativo. Para 

se obter melhor qualidade dos resíduos, a fase de demolição foi realizada em três 

etapas: demolição mecanizada das estruturas inferiores, implosão do estádio e 

demolição da tribuna de honra (MARTINS, 2012).  

As seguintes etapas foram contempladas no gerenciamento de resíduos da obra 

(MARTINS, 2012): 

a) Caracterização, com identificação e quantificação de resíduos; 

b) Triagem e segregação; 

c) Área de transbordo ou armazenamento temporário; 

d) Transporte; 

e) Destinação final. 
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Os resíduos foram divididos, de acordo com a origem de sua geração, em resíduos da 

demolição (mecanizada e implosão) e resíduos vindos de canteiro de obras, 

terraplenagem e construção, visando melhorar a sua caracterização. Os resíduos 

gerados na demolição foram (em sua maioria) reutilizados na própria obra ou em 

outras obras, com uma pequena parte sendo disposta em áreas de descarte 

licenciadas. Os resíduos gerados no canteiro, terraplanagem e construção tiveram 

destinações diversificadas, de acordo com o tipo e classe, visando a reutilização da 

maior parte e destinação adequada de todos (MARTINS, 2012).  

Para orientar e contribuir com a redução na geração de resíduos, foram tomadas as 

seguintes medidas, previstas no PGRCC (MARTINS, 2012): 

a) Distribuição de coletores identificados pelas áreas; 

b) Treinamento e conscientização de integrantes e parceiros com a divulgação 

dos programas e planos de gerenciamento; 

c) Fomento à reutilização de resíduos e otimização na compra de insumos e 

materiais; 

d) Informativos de meio ambiente em todos os coletores de resíduos. 

 

A implosão do antigo estádio gerou aproximadamente 80.000 toneladas de concreto e 

100% deste material foi reutilizado, sendo utilizado em atividades como pavimentação 

e acesso no próprio canteiro, e também enviado para outras obras em Salvador 

(ItaipavaArena, 2016). A figura 11 mostra o momento da implosão do estádio antigo. 

 

 

Figura 11: Implosão do antigo estádio. Fonte: Odebrecht, 2016 
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6.2.2 A certificação 

 

A nova arena recebeu a certificação LEED, atingindo o nível Prata. Nesta construção 

foram adotadas várias medidas com foco na sustentabilidade e voltadas para o 

atendimento dos critérios da certificação LEED. Ao receber partidas da Copa das 

Confederações em 2013 e da Copa do Mundo em 2014, de acordo com o 5º caderno 

de encargos da FIFA, a arena deveria atingir um mínimo de 40 pontos na certificação, 

mas a arena conseguiu acumular 53 pontos, ganhando o nível Prata na certificação. A 

sustentabilidade presente no projeto passa pela busca da certificação e inclui 

economia de recursos naturais, redução dos impactos gerados pela construção e 

ofertar boas condições de uso para os ocupantes (Odebrecht, 2016).   

Para obter a certificação, uma das dificuldades foi o tamanho da arena e a 

complexidade das instalações, além dos resíduos da demolição do antigo estádio. A 

solução adotada para os resíduos foi realizar a reciclagem dos resíduos do antigo 

estádio e também os gerados na construção do novo estádio, tendo sido reciclado 

90% dos resíduos gerados (Cushwakebrasil, 2016).  

Além do reaproveitamento do concreto da arena implodida, outras medidas 

sustentáveis tomadas para se obter a certificação foram (Odebrecht, 2016 e 

Cushwakebrasil, 2016):  

 a) Redução de 88% no consumo de água potável, através de medidas como o 

reaproveitamento de água da chuva na irrigação e sanitários, utilizando a cobertura, e 

utilização de metais sanitários de baixo consumo de água; 

b) Utilização de lâmpadas e equipamentos de alta eficiência energética; 

c) Construção de brises na fachada, para permitir o aproveitamento da ventilação e da 

iluminação natural, mas protegendo da radiação solar excessiva; 

d) A cobertura do estádio, mostrada na figura 11, foi feita com uma membrana de 

Politetrafluoretileno (PTFE) (conhecido também como Teflon), possuindo alto índice de 

refletância solar, o que evita o efeito “ilha de calor” no microclima da cidade, e permite 

aproveitamento da luz solar na iluminação; 

e) os sistemas de ar condicionado utilizam gás refrigerante não-clorado, que possui 

impacto quase nulo na camada de ozônio e também possuem taxas de renovação do 

ar superiores as indicadas nas normas brasileira e internacionais, oferecendo um ar 

interno não poluído; 
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f) Redução de impactos sobre o meio ambiente, fazendo controle de sedimentos 

carregados pelas águas às redes públicas de drenagem e controle do levantamento de 

poeira no entorno; 

g) Utilização de materiais locais, em quantidade que representa 50% do custo do total 

de materiais; 

h) Utilização de materiais que contem insumos recicláveis, em quantidade que 

representa 27% do custo total de materiais.  

 

Figura 12: Cobertura da Arena Fonte Nova. Fonte: Odebrecht, 2016 

 

O nível Prata da certificação LEED foi atingido através do acumulo de 53 pontos, de 

um total de 110 possíveis, na tipologia Novas Construções. A tabela 9 mostra a 

quantidade de pontos obtidas em cada dimensão avaliada.  
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Tabela 9: Pontuação da Arena Fonte Nova por dimensão LEED. Fonte: USGBC, 
2016. 

Dimensão Pontos 

obtidos 

Pontos 

possíveis 

Relação entre pontos 

obtidos e pontos possíveis 

Espaço sustentável 19 26 73% 

Eficiência do uso da 

água 

8 10 80% 

Energia e atmosfera 6 35 17% 

Materiais e recursos 6 14 43% 

Qualidade ambiental 

interna 

5 15 33% 

Inovação e processo 5 6 83% 

Créditos de 

propriedade regional 

4 4 100% 

Total 53 110 100% 

 

A dimensão com maior percentual de atendimento aos critérios é a de créditos de 

propriedade regional, que também é o que possuí a menor pontuação possível. A 

dimensão com menor percentual de atendimento dos critérios é a Energia e 

Atmosfera, onde foram obtidos apenas 6 dos 35 pontos possíveis.  

 

6.2.2.1 Materiais e recursos 

 

A dimensão Materiais e recursos obteve 6 dos 14 pontos possíveis, como é mostrado 

na tabela 10, que indica a pontuação obtida nos critérios desta dimensão. 
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Tabela 10: Pontuação da Arena Fonte Nova na dimensão Materiais e recursos do 
LEED. Fonte: o autor 

Critério Pontuação 

obtida 

Pontuação 

Possível 

Reuso do edifício – Manter paredes, pisos e 

coberturas existentes 

0 3 

Reuso do edifício – Manter elementos 

interiores não estruturais 

0 1 

Gestão de resíduos da construção 2 2 

Reuso de materiais 0 2 

Conteúdo reciclado 2 2 

Materiais regionais 2 2 

Materiais de rápida renovação 0 1 

Madeira certificada 0 1 

Total 6 14 

 

Dentro da categoria de materiais e recursos, foram atendidos 3 critérios de forma 

integral, obtendo-se a pontuação total que o critério oferece.  

 

6.2.2.1.1 Gestão de resíduos da construção 

 

O critério de gestão de resíduos da construção oferece um ponto caso seja feita a 

reciclagem ou reaproveitamento de, ao menos, 50% dos resíduos gerados na 

construção e demolição, e oferece 2 pontos se este valor atingir 75%. Neste caso 

foram obtidos os dois pontos, já que com o Plano de Gerenciamento dos Resíduos da 

Construção Civil implementado nesta obra, foi possível fazer a reciclagem de 90% dos 

resíduos gerados na construção, incluindo os resíduos da demolição do estádio antigo. 

A elaboração e implementação deste planto também faz parte das exigências do 

critério do LEED.   
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6.2.2.1.2 Conteúdo reciclado 

 

O critério para utilização de conteúdo reciclado oferece 1 ponto caso seja utilizado um 

mínimo de 10% de conteúdo reciclado, em relação ao total de materiais do projeto, e 

oferece 2 pontos caso seja utilizado 20% ou mais. Novamente foram obtidos os dois 

pontos disponíveis, já que o PGRCC permitiu que fossem reciclados 90% dos resíduos 

gerados, e parte destes resíduos foram utilizados na própria obra, como o concreto do 

estádio demolido. O total de materiais utilizados com conteúdo reciclado foi de 27%, 

ultrapassando os 20% exigidos no critério.  

 

6.2.2.1.3 Materiais regionais 

O terceiro critério atendido foi o de utilização de materiais regionais. O critério oferece 

1 ponto caso seja utilizado um mínimo de 10% de materiais regionais e 2 pontos caso 

seja utilizado 20% ou mais. Esta obra utilizou 50% de materiais regionais, 

ultrapassando os 20% exigidos para se obter os 2 pontos. O critério especifica que 

estes materiais devem ser extraídos, colhidos, recuperados ou manufaturados a uma 

distância de até 800 km do local da construção. Nesta obra foram utilizados resíduos 

da demolição do estádio que ficava no mesmo local. 

 

6.2.2.1.4 Critérios não atendidos 

 

Os critérios de reuso do edifício exigem que sejam mantidos elementos como paredes, 

pisos, coberturas e elementos não estruturais, mas para a construção na Arena Fonte 

Nova optou-se pela demolição do estádio antigo, fato que impossibilitou o 

cumprimento destes critérios. 

O critério de reuso de materiais exige que sejam utilizados, no mínimo, 5% de 

materiais recuperados, renovados ou reutilizados, este critério não foi cumprido nesta 

construção.  

O critério de uso de materiais de rápida renovação (que possuem ciclo de renovação 

menor do que 10 anos), que exige um mínimo de 5% de materiais deste tipo, também 

não foi cumprido nesta construção.  

O critério de madeira certificada, que exige que, no mínimo, 50% da madeira utilizada 

seja certificada também não foi atendido nesta construção. 
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6.3 Considerações sobre o estudo de caso 

Como já foi citado neste trabalho, a certificação LEED é a mais importante no Brasil, 

atualmente, e o número de empreendimentos certificados ou com pedido de 

certificação vem crescendo nos últimos anos. Em 2014 o Brasil recebeu a Copa do 

Mundo de futebol, e para este evento foram executadas grandes obras, como a 

construção e reforma de arenas e estádios, que deram atenção ao aspecto 

sustentável, alguns destes recebendo certificações de sustentabilidade como o LEED.  

O caso da construção da Arena Fonte Nova, além de seu grande porte e 

complexidade, envolveu a demolição de um estádio de futebol que existia naquele 

local, sendo assim, uma obra com grande potencial de impacto no meio ambiente e 

vizinhança. A obtenção da certificação LEED ajuda na orientação e garantia da 

redução destes impactos negativos, trazendo ganhos econômicos, ambientais e 

sociais tanto para a fase da construção (e demolição do estádio antigo), como da 

operação da nova Arena Fonte Nova (GBC Brasil, 2016a).  

Uma análise das dimensões avaliadas e suas pontuações neste caso (tabela 9), 

permite perceber um fato citado anteriormente no texto deste trabalho: a certificação 

LEED permite que haja um desequilíbrio nas ações tomadas dentro de cada dimensão 

avaliada. As dimensões Espaço sustentável, Eficiência do uso da água, Inovação e 

processo e Créditos de propriedade regional concentram 36 pontos dos 53 pontos 

obtidos, representando 68% da pontuação total. Estas dimensões representam 46 dos 

110 pontos possíveis (42%).  

As outras 3 dimensões, somadas, obtiveram 17 pontos, representando 32% do total de 

pontos obtidos. Estas 3 dimensões juntas, possuem 64 pontos possíveis (58% do 

total). Mesmo tendo mais pontos possíveis, estas 3 dimensões, somadas, obtiveram 

menos da metade da pontuação conseguida nas 4 primeiras dimensões. Isto mostra o 

desequilíbrio entre as dimensões, que permite que dimensões como Energia e 

atmosfera tenha apenas 17% dos seus critérios atingidos, mesmo sendo a dimensão 

com o maior peso possível na pontuação. 

A certificação LEED também permite o desequilíbrio no atendimento aos critérios 

dentro da mesma dimensão. No caso da dimensão estudada neste trabalho, Materiais 

e recursos, uma análise da tabela 10, permite verificar o total cumprimento de 3 

critérios e o não cumprimento de outros 4 critérios da dimensão. Enquanto os critérios 

Gestão de resíduos da construção, Conteúdo reciclado e Materiais regionais obtiveram 

pontuação total, com os índices da construção sendo até melhores do que os exigidos 
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nos critérios, os outros quatro critérios não obtiveram nenhuma pontuação, não sendo 

atendidos os níveis mínimos de reuso do edifício e de materiais e de utilização de 

madeira certificada. Os esforços feitos para a elaboração e execução do Plano de 

Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil, serviram como base da pontuação 

desta construção dentro da dimensão de materiais e recursos, que contribuíram para a 

conquista do nível prata da certificação, apesar de quatro critérios desta dimensão não 

terem sido atendidos.  

Os 6 pontos obtidos dentro da dimensão de Materiais e recursos, contribuíram para 

que a pontuação total superasse os 50 pontos necessários para atingir o nível prata da 

certificação. As medidas tomadas para que as exigências dos critérios fossem 

atendidas, contribuíram com a sustentabilidade da construção: reduzindo a quantidade 

de materiais virgens utilizados, evitando sua extração da natureza; reduzindo a 

emissão de poluentes e consumo de combustível no transporte de materiais, ao fazer 

uso de materiais obtidos na região, e dando uma destinação correta para os resíduos 

gerados tanto na demolição do antigo estádio, como na construção da nova arena. 

Embora a dimensão de Materiais e recursos tenha contribuído para a certificação e 

tenha trago ganhos de sustentabilidade para a construção, o formato de avaliação do 

LEED não exige que se tenha um bom desempenho, nesta ou em outras dimensões, 

para se obter a certificação. 
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7 Conclusão 

Ao longo deste trabalho foi possível ver que o pensamento sustentável tem se 

desenvolvido nas últimas décadas, ganhando espaço em diversos setores da 

sociedade, que tem se conscientizado sobre os problemas contemporâneos que 

atingem o mundo de uma maneira geral. E a sociedade tem se mobilizado para 

enfrentar estes problemas, como desigualdade social, degradação do meio ambiente, 

poluição, esgotamento de recursos naturais, geração de lixo, e outros.  

Foi verificado que o desenvolvimento do conceito de sustentabilidade convergiu para 

os três pilares: econômico, social e ambiental. A ideia de sustentabilidade serve como 

guia para promover mudanças em diversos setores, tendo em vista combater esses 

problemas globais. 

 O setor da construção civil está atrelado a grande parte destes problemas. Por ser 

uma indústria de grande impacto sobre a sociedade e o meio ambiente, a construção 

civil merece grande atenção para suas atividades. Com a incorporação dos conceitos 

da sustentabilidade nesta indústria, que ganhou mais destaque a partir da década de 

1990, a construção civil vem passando por mudanças que tendem a reduzir os 

impactos negativos gerados por esta indústria.  

Foi possível ver a criação de certificações de sustentabilidade, primeiro no Reino 

Unido, depois em outros países, que se tornaram referências internacionais para 

garantir a qualidade e sustentabilidade das construções, e o seu reconhecimento no 

mundo inteiro. As certificações para edificações ganharam importância no mundo e 

passaram até a ser um tipo de exigência.  

Foi possível constatar que no Brasil, a principal certificação sustentável para as 

edificações, o LEED, apresenta facilidades, como o formato de checklist e a 

possibilidade do acumulo de pontos em quaisquer áreas e critérios, o que também é 

motivo de críticas, pois permite a concentração de esforços para garantir a 

sustentabilidade em determinadas áreas, enquanto outras áreas ficam desprovidas de 

medidas sustentáveis.  

Ainda que certificações como o LEED enfrentem dificuldades no Brasil, como a falta 

de cultura de sustentabilidade e de conhecimento e preparo de agentes da construção, 

como construtoras, projetistas, mão-de-obra e fornecedores, o número de 

empreendimentos certificados tem crescido, mais até do que o próprio setor da 

construção, mesmo com o país atravessando uma crise política e econômica.  
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Os materiais e recursos consumidos na construção também apresentaram suas 

dificuldades próprias para atingir a sustentabilidade, o que dificulta o processo de 

certificação como um todo. A dificuldade em encontrar fornecedores de materiais 

ambientalmente e socialmente corretos e certificados, foi apontado como uma das 

maiores dificuldades para se conseguir a certificação LEED. O processo de extração 

de materiais, muitas vezes, não ocorre com a utilização de métodos adequados, 

causando impactos no meio ambiente e dificultando a sua certificação. A falta de 

controle e coleta e divulgação de informações sobre a extração, produção e 

manufatura de produtos e materiais utilizados na construção, contribuem para 

aumentar as dificuldades de consumidores interessados na certificação de suas 

construções.  

A dimensão estudada neste trabalho, assim como a certificação em geral, tem critérios 

voltados, principalmente, para os aspectos ambientais da sustentabilidade, ainda que 

critérios como os que abordam a redução no consumo de materiais e recursos, 

também contribuam para o aspecto econômico, reduzindo custos operacionais no uso 

da edificação. Contudo, os aspectos sociais da sustentabilidade não são tão 

valorizados na certificação quanto os aspectos ambientais e econômicos. 

No estudo de caso, foram ilustrados alguns aspectos abordados neste trabalho. Os 

critérios de uso de madeira certificada e materiais de rápida renovação não obtiveram 

nenhuma pontuação, ilustrando as dificuldades com o fornecimento de materiais 

certificados. Também foi possível notar o desequilíbrio no cumprimento dos critérios 

da dimensão de recurso e materiais e o desequilíbrio no número de critérios atendidos 

entre as diferentes dimensões, como foi explicado no desenvolvimento do trabalho. O 

Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil adotado na construção, 

ajudou a garantir a pontuação dentro da dimensão de materiais e recursos, em mais 

de um critério, mesmo com o não atendimento dos demais critérios. O estudo de caso 

também mostrou a importância que a certificação e a sustentabilidade tem no país, 

com outras arenas, além da Fonte Nova, buscando a certificação.  

Pode-se concluir, assim, que a influência dos materiais e recursos da certificação 

LEED na sustentabilidade de uma edificação, ocorre, principalmente, através de 

quesitos ambientais. Os critérios do LEED orientam as medidas a serem tomadas para 

tornar a construção mais sustentável, baseando-se nos conceitos de redução na 

geração de resíduos e realização da sua destinação correta, redução na extração de 

materiais virgens e na emissão de poluentes e consumo de combustível para 

transporte. Mesmo não sendo essencial para a obtenção da certificação LEED, os 
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materiais e recursos tem importante peso na pontuação, e tem grande contribuição na 

sustentabilidade de uma edificação. 

Para trabalhos futuros, fica a sugestão de estudo das outras dimensões avaliadas no 

LEED, e também a análise de critérios similares aos de materiais e recursos em outros 

tipos de certificação. 
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