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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é aprofundar o estudo e conhecimento de uma nova 

certificação na área de projetos e edificações sustentáveis na América Latina 

chamada Ska Rating. Nesse sentido, busca contribuir para a identificação, 

documentação e tradução dessa certificação no Brasil que ainda não possui nenhum 

trabalho cientifico documentado e nenhum material em português. 

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil já está se tornando comum algumas certificações como: Selo Casa 

Azul, Selo Aqua e a Certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design), segundo a AEA EDUCAÇÃO CONTINUADA, Apostila de certificações 

LEED, Aqua, Procel e Selo Casa Azul CEF para edificações, São Paulo 2014. O 

principal objetivo de quem opta por uma certificação é obter uma edificação 

sustentável e para isso é necessário obedecer as exigências da certificação 

desejada, lembrando que cada uma delas visa um objetivo final diferente. 

As certificações foram criadas para estabelecer padrões mínimos e servem de 

diretrizes quando se deseja obter uma construção e edificação sustentável, pois ela 

dá uma linha base que condiz com um padrão mínimo que deve ser atingido, 

segundo o Ministério do Meio Ambiente. Essas diretrizes mudam de certificação 

para certificação e dependem muito do objetivo final da mesma.  

A edificação sustentável é um termo que pode ser muito discutido e que vem 

sendo cada vez mais citado no desenvolvimento de países, pois ser sustentável não 

é apenas utilizar materiais recicláveis, na verdade, vai muito além disso, de acordo 

com minha experiência profissional em campo uma boa certificação visa não só os 

materiais utilizados na edificação, mas também o gerenciamento de resíduo, a 

eficiência energética, a redução do uso da água e todos estes durante a fase de 

projeto, obra e pós-obra, ou seja, para se considerar que uma edificação é 

sustentável é necessário pensar em todas as fases da mesma de forma que não 

seja desperdiçado nenhum tipo de matéria prima, energia, água e muitos outros 

fatores que influenciam de uma forma ou outra no meio ambiente.  

Nesse sentido, o foco desse trabalho será a nova certificação no Brasil: Ska 

Rating. A pesquisa propõe o estudo aprofundado de cada diretriz, chamada pela 

certificação de boa prática ou critério, a partir do levantamento, tradução e estudo do 

material disponível.  



OBJETIVOS 

 Desenvolver pesquisas com o intuito de contribuir com um manual de 

informações sobre a certificação SKA Rating.    

 Levantar as diretrizes da certificação como objeto de estudo, explorando 

cada uma delas; 

 Aprofundar o tema explicando como funciona o raciocínio da certificação; 

 Definição dos níveis da certificação (bronze, prata e ouro); 

 Estudo base para a continuidade em uma segunda fase/ano da pesquisa: A 

Certificação SKA Rating aplicada e viabilizada no mercado e cenário 

brasileiro. 

 

METODOLOGIA 

Seguindo as etapas, o percurso metodológico se iniciou com pesquisa 

bibliográfica: artigos, teses e dissertações, publicações, websites a respeito do que 

significa e de como surgiram as certificações e o termo sustentabilidade no mundo. 

Na etapa seguinte, realizou-se a pesquisa documental sobre a certificação 

diretamente com a RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), associação 

responsável e criadora da certificação, pois como o tema é novo no Brasil são 

escassas as publicações disponíveis. A RICS me concedeu alguns documentos 

online para consulta e pesquisa e também se disponibilizou para futuras dúvidas. Na 

etapa atual está sendo realizada a junção deste material, tradução, desenvolvimento 

e mais algumas pesquisas de dúvidas e termos técnicos que surgem no caminho.  

 

DESENVOLVIMENTO 

A Certificação SKA Rating é Britânica e foi criada segundo a RICS por conta 

de uma demanda no setor, todas as certificações já existentes na época eram 

principalmente voltadas para novas edificações e o mercado encontrava dificuldade 

de aplicar as diretrizes destas em reformas, sendo assim o SKA Rating foi criado 

para implementar diretrizes sustentáveis em reformas de edificações, portanto segue 

uma linha de raciocínio um pouco diferente das certificações que já existiam na 

época. 

  Ela conta com 112 boas práticas e como o seu foco são reformas nem todas 

estas se aplicam para todos os casos, como por exemplo, talvez em uma reforma 



não ocorra a troca de vidros, portanto o crédito que se destina a vidros novos não é 

aplicado, mas sim o crédito de materiais reutilizados ou mantidos. 

Essa linha de raciocínio mostra que é possível atingir a base da certificação 

de vários ângulos, pois cria diretrizes para todas as escolhas de uma reforma, além 

disso ela visa que todas as fases da edificação são muito importantes e em seu 

documento oficial indica o que deve ser feito em cada fase desde o projeto até o 

operacional que é muito importante em uma edificação sustentável. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir das pesquisas nota-se que esta certificação é muito especifica e 

exigente e que traz muitos benefícios para o meio ambiente. A mesma é voltada 

para edificações comerciais, mas que também pode ser usada como diretriz para o 

setor habitacional, já que seu esquema de pontuação varia de acordo com as boas 

práticas aplicáveis ou não.  
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