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Validações Ambientais
Os fabricantes podem contar com um dos nomes mais confiáveis do
mundo em segurança de produtos e desenvolvimento de normas UL
para validar suas ações de sustentabilidade. Prova de que seus produtos
são tão ecológicos quanto eles dizem que são.

Hoje em dia, o número crescente de “rótulos ecológicos” dificultou a diferenciação 
entre produtos que são verdadeiramente preferíveis do ponto de vista ambiental e 
aqueles que não são. É aí que a UL pode ajudar.

Através de uma análise científica rigorosa, os fabricantes que se envolvem com a 
UL Environment podem provar ao mercado que seus produtos, de fato, estão de 
acordo com suas ações ambientais e não perpetuam com o “greenwashing”. Isso é 
importante porque, para os especificadores e outros compradores, greenwashing 
é um dos maiores dasafios que enfrentam ao tentar selecionar produtos mais 
ecológicos e saudáveis.* Assim, os fabricantes que trabalham com a UL podem 
ganhar credibilidade instantânea e uma vantagem competitiva no mercado.

Seja notado. Seja reconhecido. Seja específico.

Com as validações ambientais da UL Environment os produtos podem contribuir 
para pontos no LEED®, aumentando a visibilidade entre os principais especificadores 
e impulsionando a demanda do mercado por esses produtos.

Além disso, os fabricantes cujos produtos forem validados pela UL, poderão utilizar 
a marca de Validação Ambiental da UL Environment em seus produtos, embalagens 
e materiais de marketing. Com facilidade e comodidade, esta marca comunica aos 
clientes e potenciais clientes que os produtos foram testados por uma terceira parte 
independente e que sua fabricação ocorreu de ocordo com as validações ambientais 
declaradas.

Além disso, todos os produtos validados são inseridos no banco de dados de 
produtos sustentáveis da UL Environment uma ferramenta on-line gratuita que 
permite que os especificadores e outros compradores identifiquem produtos por 
categoria de produto, nome da empresa, nome do produto ou tipo de validação. 

* Green Products Survey, Building Design + Construction, 2011
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Validações Ambientais:
• Material Regional

• Conteúdo Reciclado

• Conteúdo de Compostos Orgânicos 
Voláteis (VOC)

• Conteúdo Rapidamente Renovável

• Conteúdo de Base Biológica

• Reciclabilidade

• Formaldeído Free

• PVC Free

• Resistência a mofo

• Pegada Hídrica

• Zero Waste (Desvio de Resíduos de 
Aterro)

Sample 

Por que escolher a UL Environment?

Construída sobre o legado de confiança de 100 anos da UL, a UL Environment 
capacita tanto fabricantes quanto compradores, para transformar sua gestão 
ambiental em verdadeira liderança de mercado. Nós ajudamos os fabricantes a 
criarem produtos melhores de uma forma mais ambientalmente responsável, 
e facilitamos que os clientes tomem decisões de compra mais inteligentes e 
ambientalmente preferíveis.

Como começar

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/ 

Ou, faça uma ligação ou nos escreva:
Telefone:  +55 11 3049-8300
Email:  ule.brasil@ul.com

Solicitação

• O cliente envia uma solicitação para serviços de validação

• A UL revisa a solicitação e prepara uma cotação.

• O cliente aceita a proposta e um gerente de projetos ambientais da 
UL inicia o processo.

Auditoria para Validações Ambientais

• A UL inicia o projeto e determina o plano de avaliações

• O cliente envia os documentos para análise

• A UL realiza uma auditoria na instalação e/ou o cliente envia 
amostras para ensaio

• A UL revisa e compartilha os resultados da auditoria e/ou ensaio

Emissão e Divulgação da Validação Ambiental 

• A UL insere os produtos validados no banco de dados de produtos 
sustentáveis da UL.

• Os fabricantes começam a usar a marca de validação ambiental em 
materiais de marketing e em embalagens de produtos

Manutenção da Validação Ambiental

• A UL realiza auditorias periódicas e/ou ensaios no produto para 
garantir a conformidade contínua

O Processo de Validações Ambientais

Você sabia?

Todos os produtos validados pela UL 
Environment são inseridos no Banco de 
Dados de Produtos Sustentáveis da UL, 
uma ferramenta on-line e gratuíta para 
especificadores e outros compradores.


