
EDIFÍCIOS SUSTENTÁVEIS: UM ESTUDO DA 

CERTIFICAÇÃO LEED NO BRASIL 

Luan Vinícius Sena de Almeida
1
, Reny Aparecida Galvão

2
, Maria Tereza Saraiva de Souza

3
 

1,2,3 
Centro Universitário da FEI 

luan.feijrsp@gmail.com  

mtereza@fei.edu.br 
 

Resumo: O objetivo desta pesquisa é analisar a 

evolução da certificação LEED no Brasil. Para tanto 

realizou-se uma pesquisa documental em sites, acervo e 

base de dados no Green Building Council – GBC Brasil 

e na mídia. Os resultados do estudo mostraram que 

houve uma evolução de edifícios certificados no Brasil, 

apesar das críticas referentes à aplicação de um selo 

projetado para atender os Estados Unidos. 

1. Introdução 
O LEED é uma ferramenta da “construção verde” 

que além de ter reconhecimento mundial, certifica em 

torno de 457.200 mil metros quadrados por dia em 135 

países (HUA; GÖÇER; GÖÇER, 2014). O crescimento 

da população associado com a consequente busca por 

habitação leva a um aumento da demanda de energia, 

que, por sua vez, é acompanhada por impactos 

ambientais. Em comparação, os edifícios verdes 

consomem aproximadamente 30% menos energia em 

relação aos prédios convencionais (FENG; HEWAGE, 

2014). 

2. Metodologia 
Realizou-se uma pesquisa bibliográfica e 

documental em sites, acervo e base de dados no GBC 

Brasil e na mídia. O GBC Brasil disponibilizou 

planilhas com a relação de todos os edifícios que foram 

certificados e os que estão em fase de certificação; o 

nível de certificação, o tipo da certificação e a versão do 

selo em todo o território brasileiro.  

3. Resultados 
Atualmente, o número de projetos LEED no Brasil é 

de 966 registrados e 235 edifícios certificados, enquanto 

os Estados Unidos, líder mundial na certificação, detêm 

cerca de 82.664 projetos registrados e 39.216 

certificados. A Figura 1 mostra a evolução dos 

certificados LEED no Brasil nos últimos 12 anos 

 
Figura 1 – Registros e Certificações LEED no Brasil 

Até o ano de 2014, a Certificação LEED atingiu 216 

certificados acumulados e 945 registros acumulados. 

Após o primeiro semestre de 2015, o selo já possui 249 

certificados emitidos e 989 registros no total. O 

decréscimo no número de registros anuais do LEED no 

país deve-se a fatores da própria economia brasileira, 

que atualmente está estagnada, com seguidas quedas no 

crescimento do setor da construção civil desde o ano de 

2012.   

 
Figura 2 – Sistemas de Certificação Acumulados 

A Figura 2 mostra que 235 edifícios obtiveram a 

certificação. O LEED for Core e Shell (CS) indicado 

para os espaços internos com 92 (39%) certificados, 

sendo mais utilizado pelo segmento comercial. O LEED 

for New Construction (NC), utilizado para novas 

construções, aparece em segundo lugar, com 72 (31%) 

certificados. O LEED for Commercial Interiors (CI) é o 

terceiro colocado com 34 (14%) certificados. O LEED 

for Existing Building – Operation and Maintance (EB-

OM) propõe reduzir os custos e impacto ambiental, com 

19 (8%) projetos certificados. O LEED for Retail ou 

para Lojas de Varejo tem 13 (6%) projetos registrados. 

O LEED for Schools, certificou 2 (1%) foram 

certificados. 

4. Conclusões 
Países como China, Estados Unidos e Brasil que 

além de pertencerem ao ranking dos mais poluidores, 

são também os maiores detentores de selos ambientais 

LEED. Para Hua; Göçer e Göçer (2014) o LEED foi 

projetado para atender somente aos Estados Unidos e 

por isso não deve ser aplicado em outros países, visto 

que, este sistema de certificação pode não se adaptar a 

um novo local, ambiente e clima. Feng; Hewage (2014) 

questiona se o LEED melhora o ambiente climático dos 

edifícios certificados e traz ganhos em termos de 

desempenho dos escritórios e seus ocupantes. O selo 

ambiental traz ganhos econômicos reais para as 

empresas, ao meio ambiente e à comunidade, agregando 

também valor ao marketing corporativo. 
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