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POR QUE A ABRALIMP ABRAÇA A 
CERTIFICAÇÃO?

• Facilitar, através conhecimento, o processo de certificação para os 
associados;

• Dar apoio sistêmico para os associados;

• Estabelecer padrão (de fato), através da adesão;

• Melhorar a imagem do ramo na sociedade;

• Demonstrar a responsabilidade social, econômica e ambiental da 
área;

• Obter benefícios comerciais para os associados.



PORQUE DEVEM SE ESFORÇAR PARA A 
CERTIFICAÇÃO?

Para ...

• Demonstrar o compromisso da empresa com um objetivo ou forma de se fazer as coisas;

• Melhorar a imagem da empresa;

• Estabelecer credenciais - e obter acesso - para participar em áreas onde os requisitos 
exigem tal certificação;

• Para implícito fornecer certas garantias que vem com a especificação da certificação;

• Mostrar publicamente a determinação, processos, capacidade e habilidades da empresa;

• Declarar que somos parte da solução e não o problema - e que nós colocamos nosso 
dinheiro e tempo nele/nela;

• Ser capaz de medir a eficácia e a eficiência, através do estabelecimento de processos e 
procedimentos.





1.Desenvolvimento econômico 
2. Uso de recursos naturais 
3.Impactos sócio - ambientais 
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Mapa de Abrangência LEED® 
 



Certificação LEED® 

1 USA                                                 64.888                        28.816                              
2 CHINA                                               3.223                          1.054 
3 ÍNDIA                                                1.323                             480 
4 BRASIL                                               1228*                           414* 
5 EMIRADOS ARABES                        1079                             187 
6 MÉXICO                                              922                              248 
7 CANADÁ                                             855                              478 
8 TURQUIA                                           788                              202 
9 ALEMANHA                                       685                              230 
10 ESPANHA                                         538                              182 

Registrados Certificados 

*Somente projetos registrados no USGBC 
Março 2017 
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PR 3 - Política de limpeza Sustentável - LEED® EB OM 

OBJETIVO 
Reduzir os níveis de contaminantes químicos, biológicos e de partículas que podem comprometer a 
qualidade do ar, a saúde humana, os acabamentos de construção, os sistemas de construção e o meio 
ambiente. 

OPÇÃO 01 

Política de limpeza ecológica interna -  Deve demonstrar procedimentos, materiais e serviços dentro 
do edifício e controle da administração do local e a organização responsável pela limpeza do edifício. 

OPÇÃO 02 

Serviço de limpeza certificado - Limpar o edifício com um prestador de serviços de limpeza, equipe de 
manutenção interno ou contratado, certificado por um dos: 

• Green Seal’s Environmental Standard for Commercial Cleaning Services (GS-42);  

• International Sanitary Supply Association (ISSA) Cleaning Industry Management Standard for Green 
Buildings (CIMS-GB);  

• Local equivalente para projetos fora dos EUA.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ÓRGÃO/CERTIFICADO A ATINGIR

• ABNT é a única na América Latina que é membro full da GEN

• ABNT definiu um procedimento – PE 311.01 – através do qual as 
empresas de Serviços podem se certificar
• PE-311.01 Rótulo Ecológico para Serviços de Asseio e Conservação Predial 

Industrial e Hospitalar 

• PSC!
• ABNT - procedimento PE-344.01 - Rótulo Ecológico para Produtos de 

Limpeza para Uso Industrial e Institucional. O primeiro certificado desse 
também já saiu para a TerpenOil.

Órgão/Certificado 
a Atingir



CR - Limpeza Sustentável – Avaliação da eficácia  

CRITÉRIO DE DESEMPENHO 

• Implementar as estratégias estabelecidas na política de 
limpeza sustentável e realizar inspeção e monitoramento de 
rotina - verificar se as estratégias especificadas foram 
implementadas e identificar áreas que necessitam de 
melhorias. 

• Conduzir auditoria anual conforme as Diretrizes da APPA 
Leadership in Educational Facilities’ Custodial Staffing 
Guidelines, ou equivalente local, o que for mais rigoroso, para 
determinar o nível de aparência da instalação. A instalação 
deve pontuar 2.5 ou mais. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



CR - Limpeza Sustentável – Produtos e Materiais 

OBJETIVO 
Reduzir efeitos ambientais de produtos de limpeza, produtos 
de papel de limpeza descartáveis e sacos de lixo. 

CRITÉRIO DE DESEMPENHO 

• Pelo menos 75%, por custo, das compras anuais totais 
destes produtos devem satisfazer normas ambientais.  

• Projetos fora dos EUA, qualquer programa de 
etiquetagem Tipo 1, conforme definido pela ISO 14024: 
1999, desenvolvido por um membro do Global 
Ecolabelling Network pode ser usado em vez do Green 
Seal ou Environmental Choice standards. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



CR - Limpeza Sustentável – Equipamentos 

OBJETIVO 
Reduzir os contaminantes químicos, biológicos e de partículas de equipamento de limpeza motorizados. 

CRITÉRIO DE DESEMPENHO 

Pelo menos 40% de todo o equipamento de limpeza motorizado (adquirido, alugado ou usado por 
empreiteiros) deve satisfazer os seguintes critérios. 

• Protetores - rolos ou pára-choques de borracha, para evitar danos às superfícies dos edifícios; 

• Design ergonômico para minimizar a vibração, o ruído e a fadiga do usuário, conforme manual do 
usuário da ISO 5349-1 para vibrações de braço, ISO 2631-1 para vibração em todo o corpo e ISO 
11201 para pressão sonora no ouvido do operador; 

• E, se aplicável, ter baterias ambientalmente preferíveis (ex: gel, esteira de vidro absorvente, ión de 
lítio). 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 




