Declarações Ambientais de Produtos.
Fundamentos da transparência.
Declarações Ambientais de Produtos (EPDs) contam a história completa
da sustentabilidade de um produto e equipam os fabricantes com uma
ferramenta incomparável para diferenciação.
As demandas do mercado para a divulgação do impacto ambiental completo de um
produto estão crescendo. Para construir e manter a credibilidade, os fabricantes de
produtos sustentáveis e seus fornecedores devem estar abertos, serem honestos e
transparentes. E agora, com o programa de EPD da UL Environment, eles podem ser.

O que é um EPD?
Um EPD é um relatório internacionalmente aceito e publicado, que foca nas
maneiras pelas quais um produto - ao longo de seu ciclo de vida - afeta o meio
ambiente. Pense nisso como um “rótulo nutricional” para um produto sustentável:
ele divulga a história do ciclo de vida dos impactos ambientais de um produto,
e pode revelar impactos sociais e de saúde, desde a extração do material até a
produção, transporte, consumo e descarte. Os EPDs não atuam como classificações
de produtos nem como rótulos ecológicos; em vez disso, são recursos informativos
que ajudam os arquitetos, designers, especificadores e outros compradores a
entenderem melhor as qualidades sustentáveis de um produto e os impactos
ambientais.
Os EPDs são desenvolvidos de acordo com Regras de Categoria de Produto (PCRs)
- requisitos e metodologias de cálculo específicos do produto que asseguram a
coleta e análise consistentes de dados. Por isso, os EPDs permitem a comparação
de impactos ambientais de produtos similares, proporcionando assim o máximo de
transparência.
Os fabricantes que oferecem EPDs certificados pela UL Environment demonstram
seu compromisso com a sustentabilidade. Mas o mais importante é que
demonstram a sua vontade de ir além - tudo em nome da transparência e clareza.
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O que está impulsionando a demanda
Um estudo realizado em 2010, por uma empresa independente que realiza
pesquisas de mercado, descobriu que 65% dos arquitetos e designers acreditam
que a avaliação de ciclo de vida é o critério mais importante para avaliar as
reivindicações de sustentabilidade de um fabricante. No entanto, apenas um terço
dos pesquisados dizem que confiam nos relatórios de avaliação de ciclo de vida dos
fabricantes. Um EPD que é certificado por uma terceira parte confiável, como a UL
Environment, ajuda a construir uma ponte na credibilidade e transmite confiança
na mente dos compradores. EPDs também ajudam compradores a satisfazer

Declaração Ambiental de Produto

determinadas especificações ambientais, tais como dados sobre a pegada de

• Promove a confiança do mercado através

carbono de um produto, o impacto na acidificação, eutrofização, esgotamento dos
recursos naturais e consumo de energia, para citar alguns.
A demanda por EPDs também está crescendo em resposta a novas políticas de
compras sustentáveis públicas e privadas. O LEED está colocando maior ênfase nos

da transparência e da autenticidade dos
impactos ambientais de um produto.
• Ajuda os fabricantes a cumprirem os critérios

relatórios ambientais e na transparência baseada no ciclo de vida, recompensando

ambientais especificados nas políticas de

pontos para produtos com EPDs. E na Europa, a França agora exige que pelo

compras sustentáveis.

menos 50 por cento de todos os materiais de construção utilizados em projetos
de construção tenham EPDs. É provável que o resto da União Européia adote
leis semelhantes no futuro, e atualmente está orientando seus países membros

• Permite que os fabricantes aproveitem o
poder da marca e da missão confiáveis da UL

para que harmonizem todos os PCRs para que os EPDs possam ser usados
consistentemente em todo o mercado global.

Por que escolher a UL Environment?

Você sabia?

Construída sobre o legado de confiança de 100 anos da UL, a UL Environment

A UL Environment é líder na harmonização

capacita tanto fabricantes quanto compradores, para transformar sua gestão

de PCRs globais e, com isso, economiza

ambiental em verdadeira liderança de mercado. Nós ajudamos os fabricantes a

tempo, dinheiro e esforço aos fabricantes,

criarem produtos melhores de uma forma mais ambientalmente responsável,

assegurando uma experiência dos “ponto

e facilitamos que os clientes tomem decisões de compra mais inteligentes e

único de compra” - sem ir de um lado para

ambientalmente preferíveis.

o outro entre os prestadores de serviços.

Como começar

A UL Environment também é líder

Para obter mais informações sobre os serviços de sustentabilidade da UL, e sobre
como eles podem beneficiar sua empresa, acesse
http://brazil.ul.com/certificacoes/meio-ambiente/

na criação de PCR, tendo liderado o
desenvolvimento de PCRs para nove
indústrias, incluindo selantes, secadores de
mão, pneus e revestimentos.

Ou, faça uma ligação ou nos esc reva:
Telefone:

+55 11 3049-8300

Email:

ule.brasil@ul.com
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