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Lançados oficialmente em 2015, os ODS deverão orientar as políticas nacionais e as

atividades de cooperação internacional nos próximos quinze anos, sucedendo e

atualizando os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)



Certificações Ambientais para a Construção Civil no BrasilCertificações Ambientais para a Construção Civil no BrasilCertificações Ambientais para a Construção Civil no BrasilCertificações Ambientais para a Construção Civil no Brasil



Certificação ambiental mais utilizada no mundo - 150 países e territóriosCertificação ambiental mais utilizada no mundo - 150 países e territórios

Aplicável a diversas tipologias de construção - grande ou pequeno porte

Para todas as fases da construção – projeto, obras, O&M

Marca para edifícios e profissionais reconhecida mundialmente

Verificado por terceira parte

Aprox. 1,4 bilhões de m2 certificados no mundo



REGISTROS E CERTIFICAÇÕES LEED NO BRASIL

Fonte: Green Building Council Brasil



TOP 10
CERTIFICAÇÃO LEED

FORA DOS EUA

Fonte: USGBC – Dezembro 2016





Pré-requisitos obrigatórios

Créditos opcionais



Reduzir a contribuição a mudança climática global

Melhorar a saúde humana individual

Proteger e restaurar as fontes de água

OBJETIVOS

Proteger e aumentar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos

Promover materiais sustentáveis e com ciclos regenerativos

Construir uma economia verde

Aumentar a qualidade de vida das comunidades



Economia

Menor consumo de energia

Menor consumo de águaMenor consumo de água

Menos recursos

Qualidade interna do ambiente



O LEED v4 é mais ousado e mais especializado para construções no mundo todo.

Desenvolvido para ser mais flexível e melhorar a experiência geral do usuário:

LEED V.4 

Focado em um melhor 

entendimento acerca dos 
Abordagem mais focada na 

performance da qualidade interna do entendimento acerca dos 

materiais; seus conteúdos e os 

efeitos à saúde humana e ao meio 

ambiente

performance da qualidade interna do 

ambiente, garantindo a melhoria do 

conforto dos ocupantes

Leva em consideração os benefícios do 

smart grid, reconhecendo aqueles 

projetos que aderem programas de 

gestão da demanda

Proporciona uma visão completa da 

eficiência hídrica, avaliando o 

consumo total de água da edificação



LEED Rating Systems – 21 Adaptações

Copyright © 2013 U.S. Green Building Council 



NNNNÃO SE O SE O SE O SE 

GERENCIA GERENCIA GERENCIA GERENCIA 

O QUE O QUE O QUE O QUE 

NNNNÃO O O O 









Programa Brasileiro de Certificado de Energia Renovável

•Eólicas

•Solar

•Biomassa

•PCHs

LEED - Evoluções e Tendências no Brasil – ACP RECs

http://www.seloenergiarenovavel.com.br/ 



PBEPBEPBEPBE EdificaEdificaEdificaEdifica

Para o pré-requisito, é compatível com o

Selo PBE Edifica nível A

•Envoltória

•Iluminação

LEED - Evoluções e Tendências no Brasil – ACP

•Iluminação

•ar condicionado



ProtegerProtegerProtegerProteger eeee RestaurarRestaurarRestaurarRestaurar oooo habitathabitathabitathabitat – doadoadoadoaçãoooo financeirafinanceirafinanceirafinanceira – FASFASFASFAS

• U$ 4,00/m2 equivalente a área do terreno

• Instituição acreditada pelo Land Trust Alliance

LEED - Evoluções e Tendências no Brasil – ACP



Novos Critérios LEED para Avaliação de Materiais

Projeto e Projeto e Projeto e Projeto e 
ConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstrução

ProdutosProdutosProdutosProdutosMaterias Materias Materias Materias 
PrimasPrimasPrimasPrimas

Escopo

Ampliado
Informações

Detalhadas

Mais

Completo

LEED - Evoluções e Tendências no Brasil – Materiais 

ACV





Redução dos custos operacionais 30 – 40% economia de água e energia

Cada $1 de economia em O&M, aumento de $10 no valor da propriedade

ROI médio 4 anos, com aumento médio de 9,9%

Aumento do valor da propriedade em média 10,9%

BENEFÍCIOS
Embora o investimento inicial das construções sustentáveis seja em torno de 1% a 5%

maior, a economia com os insumos podem compensar a longo do tempo

Aumento do valor da propriedade em média 10,9%

Locações mais rapidas, com aumento de ocupação em 6,4%

Alugueis 10% acima do valor de mercado

Taxas condominiais 25% mais baratas

Redução dos riscos

Fonte: USGBC / Sustentabilidade. Tendências na Construção Civil Brasileira 2015 / McGraw Hill Construction (2010). Green Outlook 2011: Green Trends 

Driving Growth.



35% menos absenteísmo

Redução de turnover 

2 – 10% aumento de produtividade

BENEFÍCIOS

Evita problemas associados a sindrome do edifício doente

Fonte: USGBC



POLÍTICAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS



IPTU VERDE

� Araraquara

� Curitiba

� Guarulhos

Desconto em empreendimentos que adotam técnicas sustentáveis.

Presente em 55 municípios no Brasil, as exigências, aplicabilidades e valores de

abatimento variam, e dependendo do caso pode chegar em 100%.

� Poços de Caldas

� Salvador

� São Bernardo do Campo� Guarulhos

� Jaquariuna

� Manaus

� Maringá

� São Bernardo do Campo

� São Carlos

� São Vicente

� Sorocaba

� São Paulo PL14/10/15



Quota Ambiental – São Paulo

• Drenagem, microclima e

biodiversidade na ocupação

que fazem com que cada lote

contribua com a melhoria da

qualidade ambiental.

• Para novas edificações ou a• Para novas edificações ou a

reformas.

http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/cota-ambiental-2/



Resolução Normativa ANEEL 482/2012

Net metering ou micro e minigeração distribuída:

Produção de energia elétrica a partir de pequenas centrais com fontes renováveis

(hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração), conectadas à rede de distribuição por

meio de instalações de unidades consumidoras.

• Microgeração - potência instalada menor ou igual a 100 kW

• Minigeração - potência instalada superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW• Minigeração - potência instalada superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW

O consumidor paga somente a diferença entre a energia consumida da rede e o que foi

gerada por ele, mais incidência de impostos (PIS, COFINS) sobre toda a energia consumida.

http://www.aneel.gov.br/biblioteca/downloads/livros/caderno-tematico-microeminigeracao.pdf



PBE EDIFICA

“O processo de etiquetagem de edi<cios…, se

tornará compulsório. De acordo com o Plano

Nacional de Eficiência Energética (PNEf), a

compulsoriedade deverá ser aplicada para

edificações públicas até 2020, comerciais e de

serviços até 2025 e residenciais até 2030.

Para as edificações públicas federais… já éPara as edificações públicas federais… já é

obrigatória para novas construções e reformas,

através da Instrução Normativa 02/2014 do

MPOG (Ministério de Planejamento, Orçamento

e Gestão).”

FONTE: 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwixifuRrMbOAhUEDpAKHRvzBp4QFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pro

celinfo.com.br%2Fservices%2FDocumentManagement%2FFileDownload.EZTSvc.asp%3FDocumentID%3D%257B2D48CBEC-8B4C-453D-9194-

84EEE808665D%257D%26ServiceInstUID%3D%257B46764F02-4164-4748-9A41-C8E7309F80E1%257D&usg=AFQjCNGhDF7nscPYF-EEXg-bdH3CXjIkkw



Declaração Ambiental do Produto

Portaria INMETRO nº100 07.04.16 - Sistema Brasileiro de

Avaliação da Conformidade - SBAC, o "Programa

Voluntário de Rotulagem Ambiental Tipo III - Declaração

Ambiental de Produto (DAP)"

“Em pouco tempo, a Declaração Ambiental de Produto será uma ferramenta

indispensável para as empresas que pretendem participar do mercado global.”

Maria Tereza Rezende - PBACV (Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida)

http://acv.ibict.br/destaque/1054-importancia-e-desafios-da-declaracao-ambiental-de-produtos/

http://abiplast.org.br/noticias/inmetro--programa-de-rotulagem-ambiental-tipo-iii--declaracao-ambiental-de-produto-

dap/20160329154107_J_185



Embora o investimento inicial das construções sustentáveis seja em torno de 1% a 5%

maior, a economia com os insumos podem compensar a longo do tempo

BENEFÍCIOS

Fonte: *Turner. C. & Frankel. M. (2008). Energy performance of LEED for New Construction buildings: Final report.



Benefícios Econômicos dos Green Buildings

“Tendências Globais de Construção Sustentável 2016”, World Green Building Council (WGBC), 2015
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IOS



Principais Obstáculos para os Green BuildingsPrincipal Gatilho no Brasil

Para a atividade futura de construção sustentável no Brasil

37% 37% 37% 37% 
RegulamentaRegulamentaRegulamentaRegulamentaçõesçõesçõesções AAAAmbientaismbientaismbientaismbientais

“Tendências Globais de Construção Sustentável 2016”, World Green Building Council (WGBC), 2015

RegulamentaRegulamentaRegulamentaRegulamentaçõesçõesçõesções AAAAmbientaismbientaismbientaismbientais



Para a atividade futura de construção sustentável no Brasil

37% Regulamentações ambientais - principal gatilho para a atividade de

construção sustentável. (em 2012 a principal era demanda de mercado - market share)

• 29% - Demandas dos clientes (média global 40%)

• 29% - Aumento do ROI (média global 11%)

Principais Gatilhos no Brasil

• 29% - Fazer a coisa certa (dentro da média global)

• 41% - Falta de consciência pública - uma das três principais barreiras para a

construção sustentável. (Alinhado com países com mercados emergentes em sustentabilidade)

• 39% - Falta de apoio político ou incentivos (média global 30%)

“Tendências Globais de Construção Sustentável 2016”, World Green Building Council (WGBC), 2015



EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DIVULGAÇÃO

CONTEXTO NACIONAL

Aspectos da Construção Sustentável no Brasil e Promoção de Políticas Públicas – CBCS 2014



CONTEXTO NACIONAL

LEGISLAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

Aspectos da Construção Sustentável no Brasil e Promoção de Políticas Públicas – CBCS 2014



ROI – Custos de pessoas superam 

significativamente os custos de concepção, 
construção, operação e manutenção

c

Source: Osso, Annette. Sustainable Building Technical Manual. [Online] 1994. Public Technology, Inc. 

http://smartenergy.illinois.edu/pdf/Archive/SustainableBuildingTechManual.pdf. 16..



1Knoll Workplace Research “What’s Good for People, Moving from Wellness to Well- Being”, Kate Lister 2014 

2Studies include those conducted by organizations including Harvard Business Review, World Economic Forum and the American Journal of Health Promotion, 

Image courtesy of World Green Building Counsel Report “Health, Wellbeing & Productivity in Offices” 



FUTURO…



Em 2009, as obras sustentáveis no Brasil representavam 1% de toda a m2 útil de

construção, já em 2014, atingiu o patamar de 7,3%, representando uma evolução

de 780% ao longo dos últimos anos.

BRASIL

Fonte – Sustentabilidade. Tendências na Construção Civil Brasileira 2015



O mercado de construção civil Brasileiro ainda é emergente, com um market share

médio de 29%. Apesar de ser o pais com maior representação em sustentabilidade na

América do Sul e Caribe, o Brasil ainda espera um crescimento mais significativo nos

próximos três anos

Market Share médio

“Tendências Globais de Construção Sustentável 2016”, World Green Building Council (WGBC), 2015







CERTIFICAÇÕES – Tendências…

Criada pelo International Well 

Building Institute, foi lançada em 

2015.

Possui 105 métricas de performance, 

estratégias de projeto e procedimentos 

subdivididas em 7 categorias

Para obter a Certificação WELL, deverá ser 

feita uma avaliação inloco e testes de 

performance realizado por terceira parte, e 

exige recertificação a cada 3 anos

Operada pelo The Center for Active 

Design , foi lançada como piloto em 

2014.

Possui 63 métricas de projeto e 

operacionais subdivididas em 7 

categorias





“ The future belongs to those who understand 

that doing more with less is compassionate, 

prosperous and enduring and thus more 

intelligent, even competitive.”

Paul Hawken

OBRIGADA

!

Luiza Junqueira

11 9 98115.9944

luiza@straubjunqueira.com.br


