
 

aberto O SIMPÓSIO DA UNEP-SBCI SOBRE CONSTRUÇÃO 
SUSTENTÁVEL 

  
        Junho, 2012 - Com o tema "Eficiência no Uso de Recursos e Economia Verde: 
Oportunidades para Edifícios e Cidades Sustentáveis", abre hoje o simpósio do 
Sustainable Buildings and Climate Initiative (SBCI), entidade ligada ao Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma ou Unep, em inglês). O evento 
preparatório a Rio+20 faz parte da reunião anual da organização. Diferentes painéis 
servirão para debater o papel do setor de construção civil na eficiência das cidades, 
economia verde e a influência de ferramentas e políticas públicas na promoção de 
construções sustentáveis, com a apresentação de iniciativas aplicadas em várias partes 
do mundo. 

O evento é uma iniciativa conjunta do Conselho Brasileiro de Construção 
Sustentável (CBCS), do Sindicato da Habitação (Secovi-SP), do Ministério das Cidades, 
da Secretaria da Habitação do Governo do Estado de São Paulo, da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e da Secretaria Municipal do Verde e 
Meio Ambiente (SVMA), com apoio institucional do Sesc-SP e apoio local da Viação 
Metropolitana. 
 Agendado para preceder a Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, a ser realizada no Rio de Janeiro entre os dias 
20 e 22 de junho, o simpósio apresenta grandes plataformas para especialistas e 
tomadores de decisão discutirem oportunidades relevantes para a promoção e o 
avanço do desenvolvimento sustentável no setor de construção.  
 O simpósio reúne representantes de ministérios, ONGs, institutos de pesquisa, 
associações e profissionais do setor público e privado. "O SBCI congrega os 
stakeholders chaves e tomadores de decisão do setor da construção civil - fabricantes 
de materiais e componentes, incorporadoras e construtoras, governo, autoridades 
locais, entidades de normalização, instituições de pesquisa, universidades, 
especialistas e ONGs - e trata da sustentabilidade na edificação e na ocupação urbana, 
da disseminação de conhecimentos e da implantação de novas tecnologias para 
promover as melhores práticas”, afirma o presidente do Conselho Brasileiro da 
Construção Sustentável (CBCS), Marcelo Takaoka, que também exerce a função de 
presidente do conselho do SBCI. 
 
Unep - United Nations Environment Programme 
 Para Arab Hoballah, chefe de Consumo e Produção Sustentáveis da United 
Nations Environment Programme (Unep ou Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente), muitos interesses convergem para o interior e o entorno dos prédios, 
fazendo com que um número maior de pessoas entenda o potencial e as 
oportunidades que um edifício pode gerar em termos de economia, meio ambiente, 
eficiência no uso de recursos e responsabilidade social. "Esse setor é crítico ao nosso 
trabalho porque representa uma interseção de muitos elementos sociais e econômicos 
com impactos ambientais significativos", acrescenta Hoballah. Para a Unep, o setor 
representa quase 10% de muitas economias e é nas edificações que as pessoas vivem, 
trabalham e se divertem. 



 

 Na visão de Arab Hoballah, a reunião da Unep-SBCI no contexto da Rio+20, dará 
mais voz ao setor da construção, que terá uma ocasião favorável para apontar 
caminhos de desenvolvimento sustentável. "O setor, não temos dúvidas, tem potencial 
para liderar as transformações em direção a uma maior eficiência no uso de recursos e 
à economia verde, capaz de criar muitos empregos para preencher a demanda social e 
econômica com baixo impacto ambiental", declarou Hoballah. 
 O SBCI da Unep foi lançado em 2006 para chamar a atenção sobre o problema do 
impacto da construção nas mudanças climáticas. Para a entidade da ONU, a iniciativa 
alcançou o objetivo de amplificar o reconhecimento de que os prédios fazem parte 
integral da consolidação de um futuro de baixa emissão. 
 
CBCS  
 O CBCS - Conselho Brasileiro de Construção Sustentável é uma oscip 
(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), de âmbito nacional, constituída 
em agosto de 2007. O quadro social, composto por pessoas físicas e jurídicas, busca 
contribuir para a geração e disseminação de conhecimentos e boas práticas de 
sustentabilidade na construção civil, um dos setores que mais consomem recursos 
naturais e geram grandes quantidades de resíduos na natureza, desde a produção dos 
insumos utilizados, até a execução e utilização na obra. 
 Resultado da articulação entre lideranças empresariais, pesquisadores, 
consultores, profissionais atuantes e formadores de opinião, o CBCS se relaciona com 
importantes organizações nacionais e internacionais que se dedicam ao tema, sob 
diferentes perspectivas, a partir da óptica ambiental, de responsabilidade social e 
econômica dos negócios. Além disso, criou comitês temáticos que debatem e indicam 
as melhores práticas para as áreas mais prementes da edificação, tais como a de uso 
da água e da energia, seleção de materiais de construção, avaliação de 
sustentabilidade, economia e finanças no setor, projetos e urbanismo. 
 
Ministério das Cidades 
 De acordo com coordenadora do PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade do Habitat), do Ministério das Cidades, Maria Salette Weber, “o papel do 
governo como co-organizador da reunião anual da Unep-SBCI será o de induzir e 
regular indicadores de sustentabilidade. A coordenadora Maria Salette espera 
promover a construção sustentável para a habitação de interesse social, articulada com 
setores dos governos estaduais, secretarias municipais e o setor imobiliário". 
 O Ministério das Cidades busca uma política nacional de desenvolvimento 
urbano em consonância com os demais entes federativos, desde que inclua a 
participação da sociedade na coordenação e integração dos investimentos e ações nas 
cidades do Brasil, com o sentido de diminuir a desigualdade social e fazer crescer a 
sustentabilidade. 
 O PBQP-H, um instrumento do governo federal para cumprir os compromissos 
firmados pelo Brasil na Carta de Istambul (Conferência do Habitat II, de 1996), tem 
como meta organizar o setor da construção civil em torno de duas questões principais: 
a melhoria da qualidade do habitat e a modernização produtiva. 
 
 



 

Secretaria da Habitação do Governo do Estado de São Paulo 
 "O encontro do SBCI representa uma ótima oportunidade para trocarmos 
experiências que possam diminuir o impacto da construção de empreendimentos no 
meio ambiente. A questão da sustentabilidade não pode ser tratada como modismo. 
No caso da habitação, o grande desafio é construir com critérios verdes. É necessário 
conciliar uma tecnologia de ponta que proporcione economia a longo prazo", diz Silvio 
Torres, secretário da Habitação do Governo do Estado de São Paulo. 
 A Secretaria da Habitação atua dentro do conceito de sustentabilidade. As 
moradias da CDHU são entregues com aquecedores solares, que permitem uma 
economia de cerca de 30% na conta de energia elétrica dos mutuários. Além disso, a 
companhia adotou janelas mais amplas nos empreendimentos, o que permitem maior 
iluminação e ventilação nos imóveis. Cilindros metálicos integram o sistema de 
captação de energia solar para aquecer a água. O residencial Rubens Lara, em Cubatão, 
foi reconhecido como moradia popular verde, pela ONU. 
  
Secretaria do Verde e Meio Ambiente 
 "A Cidade de São Paulo conta, desde 2009, com importante aliada na mitigação 
às mudanças climáticas: a Lei Municipal do Clima. Entre os eixos principais da lei 
consta a necessidade de se promover padrões sustentáveis de construção. Nesse 
contexto, a realização do encontro internacional do SBCI contribui para trazer a vasta 
experiência global no campo da construção, para introduzir novas tecnologias, sob o 
ideário da economia verde e do crescimento sustentável", declara Eduardo Jorge 
Martins Alves Sobrinho, ex-secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo. 
 A Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA) foi criada em 1993 e, desde 
então, vem passando por reorganizações para dar conta das questões ambientais da 
cidade de São Paulo, sendo que a última aconteceu em 2009. Compete à SVMA 
planejar, ordenar e coordenar as atividades de defesa do meio ambiente no município, 
definindo critérios para conter a degradação e a poluição ambiental. A SVMA mantém 
relações e contatos de cooperação técnica e científica com órgãos e entidades ligados 
ao meio ambiente, do governo federal, estados e municípios brasileiros, bem como 
com órgãos e entidades internacionais. Estabelecer o Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (Sisnama) com critérios que visam otimizar a ação de defesa do meio 
ambiente em São Paulo é outra das atribuições da SVMA. 
 
Secovi-SP 
 “A série de eventos do SBCI acontece num momento muito oportuno, uma vez 
que antecede a Rio+20, programada para os dias 20 a 22 de junho de 2012, no Rio de 
Janeiro. E essa será uma grande chance de o setor imobiliário levar alguma proposta 
concreta para a discussão global sobre o futuro do planeta e de todos nós”, considera 
o vice-presidente de Sustentabilidade do Secovi-SP, Ciro Scopel. 
 O Secovi-SP (Sindicato da Habitação) é a maior entidade do setor imobiliário da 
América Latina. Desde 1946, representa empresas de pequeno, médio e grande porte 
das áreas de incorporação, administração imobiliária, comercialização, 
desenvolvimento urbano, loteamentos, locação, flats, complexos turístico-hoteleiros, 
shopping centers, bem como síndicos e condomínios. Presidido pelo engenheiro 
Claudio Bernardes, o Secovi-SP atua na elaboração de propostas para fortalecer o 



 

financiamento imobiliário para todas as faixas da população, o adequado 
planejamento urbano e a permanente capacitação de todos os agentes do mercado. 
 
Sesc 
 "O Sesc sente-se honrado em sediar as discussões da Unep-SBCI 2012, pois a 
temática se alinha ao trabalho da instituição no que tange aos aspectos da 
sustentabilidade, da cultura e da cidadania”, afirma Danilo Santos de Miranda, diretor 
regional do Sesc. 
 O Sesc - Serviço Social do Comércio - fruto de um sólido projeto cultural e 
educativo, trouxe, desde a criação pelo empresariado do comércio e serviços, em 1946, 
a marca da inovação e da transformação social. Com intensa atuação no campo da 
cultura e as diferentes manifestações, tem a educação como pressuposto para a 
transformação social. O Sesc desenvolve ações de educação permanente com intuito de 
valorizar as pessoas, estimular a autonomia pessoal, a interação e o contato com 
expressões e modos diversos de pensar, agir e sentir. 
 O Sesc de São Paulo tem como princípio conceber as unidades como espaços 
educadores, onde a programação de atividades inclui iniciativas que buscam o 
princípio da conservação ambiental. No que se refere à construção e à manutenção das 
unidades operacionais, a política de sustentabilidade leva em conta critérios 
ambientais, econômicos e sociais, nas relações humanas e de trabalho, nos regimes de 
contratações, na inclusão de novas tecnologias e na obtenção de certificações, além de 
aspectos técnicos como o reaproveitamento e a destinação responsável de resíduos e 
conservação de recursos naturais. 
 
Reunião anual da Unep-SBCI (United Nations Environment Programme-Sustainable 
Buildings and Climate Initiative) 
tema do simpósio: Eficiência no Uso de Recursos e Economia Verde: Oportunidades 
para Edifícios e Cidades Sustentáveis 
site com a grade dos painéis: http://www.unepsbci2012.com.br  
data: dia 13 de junho de 2012, quarta-feira 
cadastramento: 8h30 
horário: das 9h às 18h30 
local: Sesc Pinheiros, São Paulo 
endereço: rua Paes Leme, 195 
tel.: 11 3095-9400 
estacionamento com manobrista (vagas limitadas): 
veículos, motos e bicicletas. R$ 6,00 para participantes do evento 
aberto ao público 
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