
 
 

Orientações relativas às Declarações Ambientais dos Produtos da Gerdau 

 

Seguindo as práticas utilizadas nos EUA, país onde o LEEDTM foi criado, as Fichas 

utilizam uma linguagem simples e clara em seu texto e diagramação, de modo a 

facilitar o seu uso por outros profissionais LEED APs, atuando na certificação LEEDTM 

de empreendimentos. 

As fichas informam a Procedência das matérias‐primas e insumos beneficiados, além 

do local de fabricação, visando o atendimento do crédito MR 5. Com base nas 

informações prestadas, o consultor ou responsável pelo processo de certificação, 

deverá calcular se a obra está localizada dentro do raio designado pelo crédito para 

atendimento.  

Nos EUA, esta é uma prática corrente, visando a criação de material único e universal, 

com múltiplas aplicações em diferentes localidades, cabendo ao LEED AP realizar os 

cálculos de raio. 

As fichas ainda informam o teor de Conteúdo Reciclado para materiais pré‐consumo e 

pós‐consumo, já informando o resultado final ponderado do percentual, a ser 

considerado para efeito de cálculo de contribuição no processo de certificação 

LEEDTM. De posse desta informação, o responsável pelo processo de certificação 

deverá tabular os valores adquiridos, aplicando os percentuais correspondentes para 

quantificar a contribuição final. 

Alguns pontos de distribuição da Gerdau (Armafers e Prontofers), por receberem 

produtos de diversas procedências, tiveram suas fichas estruturadas com informações 

das várias usinas. No momento da aquisição, o departamento comercial deverá 

informar ao cliente / consultor se o produto tem procedência única ou segmentada e 

seus respectivos percentuais. 

Estruturadas desta forma, as fichas evitam o retrabalho e a geração de documentos e 

arquivos desnecessários, provendo o consultor de todas as informações pertinentes. 

Evita‐se o preenchimento de fichas múltiplas e repreenchimento em outros formatos 

ou padrões, reduzindo tempo e recursos despendidos. 

Em caso de dúvidas e informações aqui não contempladas, a equipe de SSMA fica à 

disposição para auxiliar da melhor maneira possível: 

Cenira de Moura Nunes – (11) 3094-6339 

Naiara Lopes  – (11) 3623-2039 

 


