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O “Green Building Council dos Estados
Unidos” e a coalizão mais importante de 
líderes que através da indústria da
construção trabalha com o fim de promover
edifícios que sejam ecológicos, lucrativos e 
saudáveis para viver e trabalhar.
O propósito desta organização é:

Integrar todos os setores da construção.
Dirigir a transformação do mercado.
Educar aos empresários e profissionais.



OrganizaOrganizaççãão o semsem fins fins lucrativoslucrativos
originalmenteoriginalmente estabelecidaestabelecida emem
Washington, DCWashington, DC

AssociaAssociaççãão de o de organizaorganizaççõõeses diversasdiversas..

DirigidaDirigida porpor um um consensoconsenso geralgeral

DesenvolveDesenvolve produtosprodutos porpor comitcomitêê

PromovePromove e e administraadministra o o sistemasistema LEEDLEED®® de de 
clasificaclasificaççãão de o de edifedifíícioscios verdesverdes..



O que é desenho “verde”?
São práticas de desenho e construção que reduzem em
grande parte ou eliminam o impacto negativo dos edifícios
sobre o meio ambiente e seus ocupantes em cinco áreas
gerais:
Localização sustentável
Proteção e conservação de água
Eficiência energética e energia renovável
Conservação de materiais e recursos
naturais

Qualidade ambiental interior



O que é desenho “verde”?
Universidade do Meio ambiente em Curitiba, Brasil. Construída numa 

antiga pedreira com postes de luz reciclados.



Impacto ambiental dos edifícios*

• Nos E.U.A.  os edifícios utilizam 65,2% do total do 
consumo de eletricidade.

• 30% do total das emissões de gás que produzem o efeito
estufa.

• 136 milhões de toneladas de desperdício de demolição e 
construção nos E.U.A. (aprox. 1,2 kg/pessoa/dia)4

• 12% da água potável nos E.U.A.
• 40% (3 bilhões de toneladas anuais) do uso global de 

matéria prima * Comercial e residencial



Benefícios da construção verde

Benefícios ambientais
Reduzir o impacto do consumo de recursos naturais.

Benefícios econômicos
Melhorar o fundo financeiro líquido

Benefícios de saúde e seguridade
Aumentar a saúde e a comodidade dos ocupantes.

Benefícios sociais
Diminuir a pressão sobre a infra-estrutura local e
melhorar a qualidade de vida.



Benefícios Econômicos

CustosCustos iniciaisiniciais competitivoscompetitivos
O O desenhodesenho integradointegrado permitepermite queque se se consigamconsigam mamaiiores ores 
benefbenefíícioscios a prea preççosos maismais baixosbaixos atravatravééss de  de  umauma
sinergsinergiia a entreentre as as disciplinasdisciplinas e as e as tecnologtecnologiias.as.

GastosGastos operacionaisoperacionais reduzidosreduzidos
ReduReduççõõeses significativassignificativas emem custoscustos de de áágua,luzgua,luz e ge gááss

ObterObter um um rendimentorendimento óótimotimo no no ciclociclo de de vidavida
econeconôômicomico do do edifedifííciocio



Benefícios Econômicos
Aumenta o valor do edifício

Se a taxa de rendimento é 10%, se multiplica a 
redução em gastos operacionais anuais por 10 
para calcular o aumento no  valor do edifício. 

Diminuem os edifícios abandonados e se 
melhora a retenção de estruturas
existentes

Promovem vantagens publicitárias

Se reduz a responsabilidade pública
Diminuindo a probabilidade de riscos



Benefícios em Produtividade
MelhorarMelhorar a a produtividadeprodutividade do do ocupanteocupante

Se Se estimamestimam de $29 de $29 ––168 168 bilhbilhõesões anuaanuaiis s emem ppeerdasrdas
de de produtividadeprodutividade nacionalnacional
O O rendimentorendimento dos dos estudantesestudantes éé melhormelhor emem escolasescolas
queque utilizamutilizam luzluz natural. natural. 

ReduzirReduzir o o absentismoabsentismo e o e o movimentomovimento constanteconstante
de de empregadosempregados

A A provisprovisãão de um o de um lugarlugar de de trabalhotrabalho sasauuddáávelvel
melhoramelhora o no níívelvel de de satisfasatisfaççãão do o do empregadoempregado. . 

AumentarAumentar as as vendasvendas aoao porpor menormenor com o com o usouso de de 
luzluz naturalnatural

EstudosEstudos demostramdemostram ~40% de ~40% de melhoramelhora



Benefícios em Produtividade



West Bend Mutual Insurance 
Company
(West Bend, WI)
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Leadership in Energy & Environmental Design
Liderazgo em Energía e Desenho Ambiental

Um sistema novo para desenhar, 
construir, operar e certificar os edifícios
mais verdes do mundo..



Por que se criou LEED® ?

Para facilitar os efeitos positivos no meio ambiente, 
a saúde do ocupante e para ganhar benefícios
econômicos

Para definir “verde” por meio de um novo estándard
Para evitar pretenções falsas ou exageradas de 
edifícios “verdes”

Para promover o processo de desenho integrado
para o edifício inteiro



Para utilizá-lo como guia de desenho

Para reconhecer aos líderes

Para estimular a competição verde

Para estabelecer o valor do mercado através de 
uma “marca” nacional reconhecível

Para aumentar o conhecimento do consumidor

Para transformar o mercado!

Por que se criou LEED® ?



215 Projetos Certificados

1921 Projetos registrados

225 M gsf 50 States 13 Countries

LEED-NC®® Market Transformation 

*Até 05.02.05 As estatísticas incluem projetos experimentais



Projetos registrados por Estado* - Primeiros 10

*Até 05.02.05 As estatísticas incluem projetos experimentais

Transformação do Mercado 
através de LEED-NC®
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Projetos Registrados segundoegundo o tipo de edifício*

Até 05.02.05 As estatísticas incluem projetos experimentais

Transformação do Mercado 
através de LEED-NC®

Transformação do Mercado 
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Projetos Registrados Segundo oSegundo o tipo de Dono*

Transformação do Mercado 
através de LEED-NC®

Transformação do Mercado 
através de LEED-NC®
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LEED®-NC nos EE.UU. 

Administração de Servicos Gerais (GSA)
Projetos Certificados como LEED desde comecos do 2003 

Força Aérea dos E.U.A.
Guia de Aplicação de LEED para alojamentos

Corpo de Engenheros do Exército dos EE.UU.
Adoção do Sistema LEEDTM (SPiRiT)

Departamento do Estado
Departamento de Energia (DOE)
Agência de Proteção do Meio Ambiente (EPA) 

Bolsa para LEED de Edifícios Existentes

Marinha dos EE.UU.
Bolsa para LEED Residencial

Edifícios do Governo Federal:



California
Maryland
Massachusetts
New Jersey
New York
Oregon
Pennsylvania
Washington

Governos Estaduais:

Austin, TX 
Arlington, VA
Boulder, CO 
Cook County, IL
Los Angeles, CA
Portland, OR
San Diego, CA
Chicago, IL
San Mateo, CA
Seattle, WA 

Usuários Municipais :

LEED®-NC nos E.U.A.



Austrália 
Canadá**
China*
França
Índia **

*Registered Projects
*Certified Projects

Japão*
Espanha*
México**
Itália*
Côte d'Ivoire*
Guatemala*

Uso Global de LEED®-NC



LEED® v2 certificado em 2001
Estatísticas do edifício
Completado: Novembro 2001
Custo: $60 Milhões

(somente construção)
Size: 253.000 pes quadrados
Planta típica: 74,000 pes quadrados
Tipo de Construção: Comercial/Industrial
Uso: Office and Design Center
Tamanho do lote: 11,5 acres
Uso anual de energia: 24.356.010 kBtu/h
Capacidade: 700 pessoas

Premier Automotive Group 
North American Headquarters

Ford Motor Company
Irvine, California

Características verdes do projeto:
Localização sustentável
•Transporte Alternativo. 3 linhas de ônibus a estão localizadas em 
menos de ¼ de milha; estacionamento para bicicletas e chuveiros 
para empregados; instalação de 30 estações para recarregar 
veículos elétricos.
Eficiência da água
• Tecnologias inovadoras para águas de esgoto : Todos os 
sanitários usam água reciclada que representa 50% de redução de 
águas de esgoto 
Energia e Atmosfera
•Otimizar o uso de energia: Exceder as exigências do código de 
energia ASHRAE 90.1-1999 por mais de 40% usando um sistema
de vidro de alta eficiência luminosa com lâmpadas T5, distribuição 
do ar com sistemas por baixo do chão em prédios altos de, 
aumentar a eficiência do sistema ar condicionado.
•Materiais e Recursos Naturais
•Administraçãoo de desperdícios na construção: 57%  dos 
desperdícios da construção foram reciclados  incluindo concreto, 
asfalto, metal e papelão
•Qualidade do ar interior
•Construction IAQ Management Plan: Todos os condutos e os
materiais permeáveis foram protegidos contra a contaminação 
durante a construção; todos os filtros foram trocados antes da 
ocupação oficial. 



New York State Department of
Environmental Conservation

Complexo de oficinas em 625 Broadway Avenue
Albany, New York

Características verdes do projeto:
Localização sustentável
• Redesenvolvimento Urbano: Utilização de um terreno que era um

estacionamento dentro da trama urbana. 
• Transporte alternativo: Localizado a 80 metros de 4 linhas de 

omnibus; estacionamento de bicicletas e chuveiros para 
empregados; 15 estações elétricas para carregar veículos; prioridade
aos carros  compartilhados.

Energia e Atmosfera
• Otimizar o uso de energia: excede as normas de energia

ASHRAE/IESNA 90.1-1999 por 23.7%.
• Verificação Adicional: Verificar que o edifício esteja desenhado, 

construído e calibrado para operar  como foi especificado.

Materiais e recursos naturais
• Administração de desperdícios de construção: 51% dos desperdícios

de construção foram reciclados.

Qualidade do ar interior
• Monitoramento de CO2 : 83 sensores integrados com o  sistema de 

administração do edifício. 
• Materiais de baixas emissões: Todos os adesivos, selantes, pintura, 

coberturas, carpetes, maderas compendada que emitem baixo ou 
nenhum composto orgânico volátil 

LEED® v2 Prata 2002
Owner: Picotte Companies
Building Statistics
Completion Date: September 2002
Size: 471,000 gross square feet
Footprint: 45,600 square feet
Construction Type: Commercial
Use Group: Office
Lot Size: 2.18 acres
Annual Energy Use: 22,232,209 kBtu/year
Occupancy: 1700 Staff



No dia  30 de  Outubro de 2003, o parque de bombeiros #73 das montanhas de Issaquah, Washington, recebeu o certificado LEED®
e se convirteu no  primeiro projeto LEED  do parque de bombeiros.  Este edifício se destaca principalmente pelo seguinte:

•A incorporação de  tecnologias eficientes para reduzir o uso de água no edifício e o paisajismo   ao redor do mesmo. Dentro do 
edifício, o projecto alcança uma  redução do uso de água de ate 36%. Além do mais,  a vegetação proposta não precisa de um 
sistema de irrigação  permanente.

•O parque de bomberos #73 apoya a economia regional com  a utilização de 44% de materiais de construção locais e 55% dos 
materiais também fabricados na área.

•O projeto  usa um sistema de supervisão do dióxido de carbono e de materiais com baixas emissões químicas.

•O edificio inclui armazenamento  de combustível biodiesel  para gerar energia em caso de  emergência  e para  proporcionar o 
combustível para os veículos dos bombeiros.

•Sistema de  captação de águas pluvialis com  cisterna subterrânea   proporciona  água não-potável para a lavagem de carros, 

conservando 4.500 galões  de água anualmente.

Issaquah Highlands Fire Station #73
City of Issaquah

Issaquah, Washington

LEED® v2 Prata 2003



O  centro  Nacional Atmosférico e de Administração/Servico Metereológico Tsunami  da costa oeste de Alaska 
em Palmer, Alaska,  recebeu certificado LEED® no dia 23 de Dezembro de 2003. O projeto se destaca pelo 
seguinte :

• A reutilização  de uma localização existente.
• Instalação de vegetação adaptável que não precisa irrigação.
• Mais que a metade do local foi restaurado, e dentro do edifício, o uso da água foi reduzido  a 30%.
• O  edifício  alcança um  rendimento energético de 28% sobre as normas ASHRAE 90.1-1999. 
• Com a implementação  de um sistema de administração de  desperdícios  da construção, 82% dos materiais de 
desperdício foram desviados  do aterro sanitário  da cidade. 
•O projeto inclui monitores de  dióxido de carbono durante a construçãon e antes da ocupaçãoo,  além da 
utilização de colas, selantes, e pinturas  com  baixo nível de emissões químicas.
• Para conectar os usuários com a bela paisagem de Palmer, o edifício  foi desenhado com vistas para cerca de 

90% dos  espaços interiores.

West Coast & Alaska 
Tsunami Warning Center

National Oceanic and Atmospheric Administration/ 
National Weather Service

Palmer, Alaska

LEED v2 Certified 2004



Resumo Técnico de LEED®

• Sistema de classificação de edifícios verdes, 
para  nova construção ou renovações 
grandes, comerciais, institucionais e 
edifícios residenciais.

• Tecnologias atuais e comprovadas 

• Avalia e reconhece as funções nas 
categorias de desenho verde aceitas. 

• o desenvolvimento do producto LEED 3.0 
inclui edifícios existentes, edifícios múltiples, 
estrutura e centro, interiores, e habitação.



Resumo Técnico de LEED®

• Enfoque no edifício completo para estimular
e guiar o processo da construção por meio
da colaboração e o desenho integrado 

• Destaca os melhores fatores econômicos e 
ambientais

• Quatro níveis de certificado LEED-NC
– Certificado 26 - 32 pontos 
– Nível Prata 33 - 38 pontos 
– Nível Ouro 39 - 51 pontos 
– Nível Platino 52+ pontos (69 

possíveis)



Distribuição de Pontos LEED®-NC
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Processo de Certificação LEED®-NC
Um processo de três etapas :

1    :Registro do Projeto
Pacote de Boas vindas e a lista de projetos
“verdes”

2 :Apoio Técnico
Pacote de Referência
Decisões sobre os créditos

3    :Certificacao do Edifício
Ao apresentar a documentação para que o 
USGBC a examine.



Benefícios da Certificação

• Apreciação do sucesso por terceiros
• Qualificar para o crescente número de incentivos

estaduais e municipais (caso dos E.U.A.)
• Contribuir para o aumento do conhecimento 

público 
• Placa de certificado LEED para o edifício
• Certificado Oficial 
• Receber publicidade através do portal do USGBC, 

na internet, nos estudos de casos práticos e 
anúncios nos meios de comunicação

Reconhecimento  como um edifício de 
qualidade e protetor do meio-ambiente



Recursos de LEED®

• Sistema de classificação de edifícios verdes LEED

• Cursos de aprendizagem

• Pacote de Referência

• Crédito Profissional 

• Pacote de Boas vindas

• Decisões sobre os Créditos (CIR)

• Portal Web (www.leedbuilding.org)

• Correio eletrônico (Email) (leedinfo@usgbc.org)



Para mais informação
por favor visite
www.usgbc.org
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