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Editorial

P

romovido desde 2008 pelo CBCS, o Simpósio Brasileiro
de Construção Sustentável chegou à sua sexta edição
consagrado como um dos principais canais de interlocução
do setor no cenário brasileiro. No evento, que aconteceu durante
o mês de setembro, palestrantes de diversos segmentos subiram
ao palco do teatro da Fecomercio-SP para debater o tema Soluções
Integradas para Sustentabilidade em Edifícios, Bairros e Cidades.
Destaque deste boletim informativo #9, a cobertura do simpósio
traz um panorama com os assuntos principais assuntos abordados
em cada um dos três painéis: edifícios, bairros e cidades.
O primeiro deles, intitulado Retrofit – Como Fazer Acontecer?, foi
moderado por Adriana Levisky, arquiteta urbanista e coordenadora
do Comitê Temático Projeto do CBCS. O painel discutiu políticas
públicas e incentivos à requalificação em busca de eficiência. Na
escala dos bairros, especialistas traçaram um Panorama das Atuais
Práticas nas Cidades Sob a Ótica da Sustentabilidade. A sessão foi
mediada pelo professor da Escola Politécnica da USP e coordenador
do Comitê Temático Urbano Alex Abiko. Na última discussão,
Como Conduzir Cidades a um Maior Nível de Eficiência, especialistas
debateram medidas de sustentabilidade no contexto urbano com
moderação de Fabio Feldmann, conselheiro do CBCS e consultor
de questões ambientais.
Já a reportagem especial desta edição traz o tema sustentabilidade
no contexto da revisão do Plano Diretor Estratégico da cidade
de São Paulo, com um panorama sobre a questão elencando as
propostas e contrapartidas incorporadas no projeto de lei.
O boletim traz, ainda, informações sobre a Plataforma de Diálogos,
espaço de interatividade virtual criado pelo CBCS para a troca
de conhecimentos relacionados à construção sustentável. Por
meio desse canal, pessoas de quaisquer áreas podem participar
da elaboração coletiva de documentos do CBCS. Na página 12, a
sessão Por Dentro do CBCS revela as últimas ações dos Comitês
Temáticos Energia e Gerenciamento de Riscos, além de novidades
sobre o Programa Madeira É Legal.
Boa leitura!
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José Goldemberg, do Fecomercio-SP, Gilberto Natalini, vereador (PV), Monica Bartié Rossi, do Senac-SP, João Manoel
Scudeler de Barros, da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, Maria Salette de Carvalho Weber, do Ministério
das Cidades - PBQPH, e Marcelo Takaoka, do CBCS durante cerimônia de abertura do 6º SBCS

Vanderley M. John e Vera Hachich, coordenadores do CT Materiais,
apresentando a Plataforma de Diálogos CBCS

Reúne profissionais e
especialistas do setor
para discutir ações de
sustentabilidade em
edifícios, bairros e cidades
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Com o tema Soluções Integradas para Sustentabilidade
em Edifícios, Bairros e Cidades, o SBCS13 – 6º Simpósio
Brasileiro de Construção Sustentável – abordou, no dia
17 de Setembro, a importância de coordenar soluções de
sustentabilidade em todas as escalas da construção civil.
Organizado anualmente pelo CBCS desde 2008, o evento,
que aconteceu na sede da Fecomercio-SP é uma das mais
efetivas iniciativas de interlocução entre engenheiros,
arquitetos, projetistas, construtoras, pesquisadores,
acadêmicos, poder público, empresas e demais entidades
do segmento.
Na primeira fala do dia, a diretora do CBCS Érica Ferraz de
Campos destacou a importância de incorporar diversos
agentes do setor na discussão. “O CBCS foi criado e existe
para apoiar o desenvolvimento de uma nova forma de se
construir. Por isso deseja ter em seu quadro pessoas de
todas as áreas da ciência. Dessa forma, é possível que a
sustentabilidade seja inserida na estrutura de organização
das empresas não só como uma temática à parte, mas sim
de uma forma transversal”, disse. “Acreditamos que essas
redes de parceiros estratégicos são capazes de estimular a
inovação e promover mudanças”, completou o conselheiro
do CBCS Leôncio Pedrosa.
Na abertura do evento, o palco do Teatro Raul Cortez
recebeu grandes nomes de diversos setores da sociedade.
A primeira fala foi a da Coordenadora Geral do Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat
(PBQPH), Maria Salette de Carvalho Weber. A representante
da Secretaria Nacional de Habitação destacou a atuação
do presidente do CBCS, Marcelo Takaoka, junto ao
poder público federal no sentido de trazer indicadores de
sustentabilidade ao programa Minha Casa, Minha Vida por
meio de instrumentos como a análise de ciclos de vida e a
implementação de normas de desempenho.
Em seguida, o assessor executivo da Secretaria de Habitação
do Estado de São Paulo, João Manoel Scudeler de Barros,
falou sobre a importância do diálogo entre o poder público
e os demais setores da construção sustentável. “Para o
governo do estado é uma satisfação enorme participar do
evento tendo em vista nossa necessidade constante de
avaliar novas tecnologias e perspectivas do mercado para
que possamos aplicá-las em políticas públicas habitacionais
e urbanas”, assinalou.
Após a fala de João Manoel, o vereador Gilberto Natalini
(PV-SP) comentou ações de sustentabilidade na Câmara
Municipal. “Nós temos trabalhados juntos já em várias
ocasiões. Nossos objetivos são os mesmos, e sabemos das
dificuldades de transformar nossa cidade em uma cidade
mais sustentável, saudável e habitável. Aprovamos em
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PLATAFORMA DE DIÁLOGOS:
CBCS lança canal para debate
online durante 6º SBCS
Lançada durante o 6ºSBCS, a PLATAFORMA
DE DIÁLOGOS CBCS é um canal online de
discussão sobre temas relevantes ao setor. A
ideia é fomentar um processo vivo de debate,
sempre a partir de um tema específico, que
resulte na publicação de posicionamentos e
documentos informativos. É uma oportunidade
para que pessoas interessadas e estudiosos
se envolvam em ações do CBCS com o
objetivo comum de gerar impacto positivo na
sociedade, além de trocar conhecimentos com
importantes nomes do universo da construção
sustentável. A primeira discussão, sobre
Durabilidade, Vida Útil e Sustentabilidade, será
moderada pelos coordenadores do Comitê
Temático Materiais, Vanderley M. John e
Vera Hachich. Para estimular a interatividade
e conduzir a discussão, os moderadores
assinalaram
alguns
questionamentos
principais, entre os quais destaca-se: o
que influencia a vida útil da construção?;
Os agentes da construção civil brasileira
(projetistas, empreendedores, fabricantes,
construtoras e investidores, entre outros)
estão preparados para adotar a conduta de
análise do ciclo de vida?; os empreendimentos
atuais são pensados para viabilizar o retrofit?
Participe! Compartilhe sua visão com
o CBCS! Para acessar a ferramenta a
PLATAFORMA DE DIÁLOGOS CBCS
inscreva-se em http://dialogos.cbcs.org.br
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São Paulo leis importantes como a Lei de Mudanças do
Clima, ouvindo o setor para que se reorganize a cidade
de uma forma mais sustentável”. O vereador falou,
ainda, sobre as dificuldades de implantação de ações
de sustentabilidade na escala urbana. “A gente sabe que
é difícil, São Paulo tem muitos problemas do ponto de
vista do planejamento urbano, mas temos avançado,
poder público municipal, estadual, federal, sociedade
civil, profissionais e professores da área”, comentou.
Coordenadora da pós-graduação do Senac-SP e
assessora executiva do CDHU, Monica Bartié Rossi deu
prosseguimento à abertura do evento. Ela apresentou
as principais iniciativas de sustentabilidade
do Senac-SP: o programa Ecoeficiência e o
Programa Sustentabilidade em Ação. “Na
verdade, as ações do Senac são regidas
por três conceitos: respeito à legislação e
às normas ambientais, contribuição para o
desenvolvimento sustentável e disseminação
de práticas e posturas ambientalmente
responsáveis”.
“Que tipo de cidade nós queremos ser?” foi o
tema da fala de Marcelo Takaoka, presidente
do CBCS. Takaoka apresentou dados sobre as
possibilidades de uso eficiente da energia.
“Usando as tecnologias de ponta, o mundo
poderia estar economizando 3,8 trilhões
de dólares em energia. Isso significa que
estamos desperdiçando riqueza enquanto
não estamos fazendo esse tipo de ação”,
disse o presidente do CBCS. Takaoka
defendeu uma visão de longo prazo para
atingir resultados efetivos. “O grande desafio é trabalhar
holisticamente. Se pensarmos de solução em solução,
não conseguimos trazer todos os agentes da cadeia da
construção para fazer o melhor possível para todos.”
A fala de encerramento foi do presidente do Conselho de
Sustentabilidade da Fecomercio-SP, José Goldemberg.
Ele apontou o peso do setor da construção civil nos
impactos ambientais. “Construir casas e viver nas casas
representa 40% da energia que se usa no mundo.
Qualquer melhoria tem um impacto extremamente
significativo.” Goldemberg criticou a ineficiência
energética do Brasil, apresentando dados sobre o uso
energético dos principais aparelhos eletrônicos, e fez um
apelo aos agentes do setor no sentido de aplicar conceitos
de sustentabilidade desde o início do planejamento dos
sistemas até a construção dos edifícios.
Em seguida, subiram Vanderley M. John e Vera
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Hachich, coordenadores do Comitê Temático Materiais
do CBCS que apresentaram a ferramenta PLATAFORMA
DE DIÁLOGOS CBCS. Trata-se de um canal de troca de
informações e debates online que busca promover a
produção coletiva de conhecimento.
Para a abertura do primeiro painel de debates e palestras
do evento, a moderadora Adriana Levisky lançou o
tema “Retrofit de edifícios – Como fazer acontecer?”
e a discussão foi iniciada com uma palestra de John
Lee, diretor de Prédios Verdes e Eficiência Energética
da Secretaria de Planejamento e Sustentabilidade de
Nova York.

Fábio Villas Bôas, Gustavo Partezani, Alex Abiko e Maurício Cruz Lopes na sessão Escala Bairros Panorama das atuais práticas nas cidades sob a ótica da sustentabilidade

Lee contou sua experiência em políticas públicas e
incentivos ao retrofit em Nova York. Após traçar um
panorama sobre o mercado imobiliário da região
metropolitana de Nova York, ele apresentou o plano
denominado “Greener Greater Buildings Plan” (GGBP).
O plano objetiva reduzir emissões de gases de efeito
estufa em cerca de 5% em toda a cidade, e economizar
US$ 7 bilhões a proprietários de edifícios, por meio de
uma série de novas leis. O GGBP surgiu da necessidade
de estabelecer medidas de sustentabilidade na
área da construção civil não só em relação a obras,
mas, principalmente, à performance dos edifícios já
ocupados. “Somos uma cidade de prédios construídos.
Nossos prédios tendem a ter um ciclo de vida maior do
que o típico edifício americano. Em 2030, mais de 90%
dos prédios serão os exatos prédios que existem hoje”,
contou. Nesse cenário, Lee destacou o retrofit como
importante recurso, desde que ele obedeça os padrões
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de performance otimizada regulamentados pelo plano,
especialmente em relação ao consumo de energia.
Em seguida, a palavra passou para Teodomiro Diniz
Camargos. O diretor da construtora Diniz Camargos
comentou sua experiência de política pública em Belo
Horizonte. Ele relatou que os imóveis da região central
de Belo Horizonte sofriam com a baixa ocupação. “Nosso
foco era transformar edifícios comerciais em residenciais
em regime de mercado. Belo Horizonte investiu muito
em segurança e requalificação urbana, mas os prédios
continuaram vazios”, contou. Após apresentar os
principais desafios e vantagens do retrofit na região
central, Camargos concluiu destacando a importância
da criação de uma legislação municipal específica de
estímulo ao retrofit, por meio da maior agilidade na
aprovação de projetos e de incentivos fiscais.
A terceira palestrante foi Paula Maria Motta Lara, da
Secretaria Especial de Licenciamento da Prefeitura de
São Paulo, que falou sobre oportunidades para estímulo
ao retrofit na cidade. A secretária expôs as principais
leis de estímulo ao retrofit, apontando cases da região
central, como o Hospital Matarazzo, que será convertido
em hotel e complexo cultural, e edifícios na Av. Ipiranga e
na Av. São João. “Desde 1997, temos a Operação Urbana
Centro, que visa a requalificação urbana buscando
estimular investimentos para a reconstrução e reforma
de edificações existentes”. Ela destacou, ainda, a questão
do retrofit no contexto da revisão do Plano Diretor
de 2013.

Plateia durante o 6º SBCS

Ao fim do primeiro painel, a moderadora Adriana
Levisky entregou à Secretária Especial de Licenciamento
um documento elaborado pelo CT Projeto com vistas a
contribuir com a questão do retrofit na área central de
São Paulo, cuja situação dos imóveis é, em muitos casos,
de degradação e sub-utilização de estruturas. “O CT
Projeto estudou uma série de contribuições de outros
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países e estados e gostaria de entregar à nossa secretária
de licenciamento aquilo que é o fruto de um trabalho
de dois anos que resultou na minuta de um projeto de
lei de concessão de incentivos e benefícios para retrofit
na área central de São Paulo, esperando que consigamos
contribuir na aplicação de ações extremamente
importantes”, disse Adriana.
Após a pausa para o almoço, teve início o segundo
painel de debates e palestras. Direcionado a discussões
de construção civil sustentável na escala dos bairros,
o debate traçou um panorama das atuais práticas nas
cidades sob a ótica da sustentabilidade. A moderação
ficou a cargo de Alex Abiko, Prof. Dr. da Escola Politécnica
da USP.
Gustavo Partezani, diretor de desenvolvimento da SP
Urbanismo (PMSP) deu início ao debate comentando
Operações Urbanas na cidade de São Paulo, “A área da
Operação Urbana tem farto emprego e acessibilidade
às regiões central e oeste. A ideia da Operação Urbana
é adensar esse local, facilitando a locomoção na cidade
e gerando efeitos sustentáveis para a metrópole”,
explicou. Ele expôs os principais objetivos do projeto,
com destaque para a questão da mobilidade urbana,
com investimentos em transportes, controle de oferta de
vagas de estacionamento, rompimento de quadras de
grandes dimensões e redimensionamento de passeios,
ressaltando seu caráter de longo prazo.
Na sequência, Fábio Villas Bôas, diretor de engenharia
na Tecnisa, contou sobre sua experiência em relação ao
Jardim das Perdizes. Ele apresentou exemplos nacionais
e internacionais de bairros planejados que estão sendo
reproduzidos na Operação Urbana da Água Branca,
exibindo as principais medidas de sustentabilidade a
serem adotadas no Jardim das Perdizes. “Todos sabem
que uma das máximas do mercado imobiliário é que a
localização é o principal motivo de compra de imóveis.
Entrevistamos as pessoas que compraram unidades e o
fato de ser um bairro planejado ganhou da localização. A
gente mostra que há um reconhecimento, a população
valoriza a questão da sustentabilidade e escolheu morar
lá por conta disso”, contou Fábio.
A última fala da mesa foi de Maurício Cruz Lopes,
diretor geral no Ilha Pura. Ele falou sobre os critérios de
sustentabilidade da Vila dos Atletas, no Rio de Janeiro.
“Mesmo havendo uma grande preocupação com o
inventário, o transporte e a economia energética,
entendemos que um empreendimento desse porte
merecia uma atenção maior a todos os fornecedores,
que inclui desde a extração da matéria-prima até o
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uso”, contou. Ele apresentou também soluções como os
sistemas de reuso de águas cinzas e a usina própria de
concreto no canteiro, que proporciona uma economia
de 1,5 milhão de quilômetros rodados de transporte de
materiais.
O terceiro e último painel do evento abordou a questão
da sustentabilidade na escala das cidades. Intitulada
“Como conduzir cidades a um maior nível de eficiência?”,
a sessão foi moderada pelo ex-Secretário de Meio
Ambiente do Estado de São Paulo Fabio Feldmann. O
ambientalista falou sobre a necessidade de articulação
de soluções. “Falamos de edifício, bairro e cidade,
mas temos um grande problema que é a necessidade
de articular união, estados e municípios”, comentou
Feldmann. “Todos os projetos que vimos aqui deram
ênfase à mitigação de gases do efeito estufa, mas de uns
anos pra cá o tema da adaptação ganhou ênfase muito
grande. Não basta a mitigação, temos que trabalhar em
adaptação”, defendeu.
Para abrir o debate, o especialista em planejamento de
infraestrutura urbana Aleksandar Ivančić, que atuou
no Barcelona Regional entre 1999 e 2011, apresentou
palestra intitulada “Novos caminhos para a objetivação
da eficiência urbana: a experiência de Barcelona”. Em
fala bastante técnica, Ivančić explicou o conceito de
metabolismo da cidade, exibindo ferramentas de
planejamento energético e otimização da infraestrutura.
“A ideia dessa nova geração de ferramentas é tratar
sistemas complexos com critérios múltiplos para fazer
avaliações objetivas e precisas de informações, obtendo
uma performance otimizada”.
A segunda palestra abordou possibilidades de melhoria
no tempo de deslocamento das cidades. O professor
de Engenharia de Produção e Transportes da UFRGS e
ex-Secretário de Transportes Luiz Afonso dos Santos
Senna iniciou sua fala defendendo novos padrões de
benchmarking. “O mundo está vivendo momentos
interessantes. A Europa está ficando menos rica, e
alguns países pobres, menos pobres. Temos que tomar
cuidado em utilizar a Europa como nossa grande
referência” Senna defendeu o adensamento como
solução para redução de distâncias, e medidas de gestão
de demanda, como viagens compartilhadas e o controle
de estacionamentos, bem como a restrição à circulação
de automóveis em áreas e períodos como medidas para
a aumento da velocidade em deslocamentos. Ainda
assim, falou sobre a necessidade do equilíbrio entre as
diversas formas de transportes. “Eu não posso ter uma
cidade só para pedestres. Se eu determinar que uma
área é só para pedestres, as atividades econômicas serão
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Luiz Afonso Senna, Luisa Madruga, Aleksandar Ivančić e Fabio Feldmann na
sessão Escala Cidades - Como conduzir cidades a um maior nível de eficiência?

dedicadas apenas àquele segmento”, ponderou.
Com um comentário intitulado “Iniciativa Global para
Cidades Eficientes no uso de Recursos”, a consultora em
economia ecológica e Project Officer no Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente Luisa Madruga,
concluiu a última sessão do SBCS. Ela explicou que as
cidades têm se tornado cada vez mais o foco das ações
na área da sustentabilidade por consumirem 75%
dos recursos naturais do planeta. “Há um conjunto de
oportunidades que permitam que as cidades não sejam
só um problema nas questões ambientais, mas que
façam também parte da solução, principalmente através
da construção sustentável”, defendeu. Ela reafirmou a
importância estratégica das cidades como núcleos de
conhecimento e inovação em potencial para eficiência,
apresentando as principais atividades do PNUMA em
relação a estretégia urbana.
Devido à discussão transversal entre diversos agentes do
setor, o SBCS consagrou-se, em sua sexta edição, como
um dos principais foros de debate e disseminação de
conhecimento e de práticas de construção sustentável.
É o que aponta o conselheiro do CBCS Alex Abiko: “O
grande desafio é fazer com que o meio técnico entenda
esse conceito e que a questão da sustentabilidade exista
desde o início da concepção do projeto, no dia a dia
do trabalho de cada um dos profissionais. Ou seja, não
vou chamar um especialista em sustentabilidade para
trabalhar comigo. Eu tenho que ser um especialista em
sustentabilidade; cada um de nós. Cada vez mais eu
não entendo sustentabilidade como uma especialidade
técnica, e sim como uma coisa incorporada nas várias
atividades da hoje existente atividade de construção.
Este evento me parece que está atingindo esse objetivo
de criar essa sensibilidade no meio técnico e não técnico
sobre esse tema.”
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Reportagem

A Sustentabilidade no Plano Diretor

Há premissas de construção civil
sustentável no processo de revisão do

Plano Diretor Estratégico
de São Paulo?
www.cbcs.org.br
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Reportagem

A Sustentabilidade no Plano Diretor

Alex Abiko, professor
da Poli-USP e coordenador
do CT Urbano
Adriana Levisky, arquiteta
urbanista e coordenadora do
CT Projeto

Paula Motta Lara, Secretária
Municipal de Licenciamento

No texto da revisão do Plano Diretor Estratégico de São Paulo (PL
688/13), a palavra sustentabilidade e suas variantes são repetidas
34 vezes. O número não é surpreendente quando levamos
em conta que as cidades produzem 50% dos resíduos sólidos,
consomem 75% dos recursos naturais e produzem 80% do Produto
Interno Bruto (PIB) do planeta. Assim, qualquer projeto que vise
a guiar estratégias urbanas e reordenar o funcionamento da
cidade em longo prazo passa, obrigatoriamente, pela questão da
sustentabilidade social, ambiental e econômica.
Por uma cidade mais compacta

Nabil Bonduki, urbanista,
vereador (PT) e relator do
Plano Diretor Estratégico
Gustavo Partezani, Diretor de
Desenvolvimento da Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano

Por que Plano Diretor?
Aprovado em 2001, o Estatuto da
Cidade (lei 10.257/2001) determina
que todo município acima de 20 mil
habitantes tenha um Plano Diretor,
que deve ser revisto pelo menos a
cada dez anos. Esse documento deve
contemplar as políticas públicas ligadas
a mobilidade urbana, meio ambiente,
habitação
e
desenvolvimento,
orientando importantes dinâmicas de
organização do espaço das cidades.
O Plano guia as leis orçamentárias
municipais e urbanísticas, sendo a
principal ferramenta de planejamento
das cidades.
Após uma extensa maratona de
debates envolvendo o poder executivo,
os cidadãos e o setor empresarial, a
minuta da revisão do Plano Diretor
Estratégico de 2013 foi consolidada
no projeto de lei 688/13, relatada
pelo vereador Nabil Bonduki. A última
revisão aconteceu em 2002. O projeto
passou pela averiguação de uma série
de comissões da Câmara Municipal, e
voltou a ser debatido com a população
com o objetivo de se chegar a uma
versão final. A previsão é que haja 45
audiências públicas: 13 nesse ano e 32
no ano que vem. Após esse processo de
devolutivas, a lei deve ser submetida à
votação na Câmara, que está prevista
para março de 2014.

A revisão do Plano propõe que as áreas com maior infraestrutura,
compreendidas no perímetro do chamado Arco do Futuro, definido
pelo eixo Cupecê-Jacu Pêssego, devem concentrar a maior parte dos
investimentos em desenvolvimento na esfera metropolitana. Já nas
bordas da cidade, consideradas áreas ambientalmente vulneráveis,
haverá uma série de restrições à expansão. Essas macroáreas são
entrecortadas por eixos de estruturação urbana, que reúnem o
transporte público coletivo de média e alta capacidade: corredores
de ônibus, trens e metrôs.
A principal proposta da revisão do Plano Diretor Estratégico é
promover o adensamento populacional ao longo desses eixos,
fazendo com que o maior número de pessoas possível possa se
concentrar nas regiões servidas pelo transporte público. “Isso pode
ter um impacto muito importante na medida em que vai exigir
menos mobilidade na cidade. E quanto menos deslocamento
melhor. E também menos uso de automóvel. Os dispositivos que
criam o limite máximo de garagem e não mínimo, como é hoje,
podem reduzir a utilização do automóvel e isso por si só terá um
impacto importante em várias questões”, afirma Nabil Bonduki,
urbanista, vereador (PT) e relator do projeto.
A mitigação do uso de carro se dá por meio da restrição de
garagens ao longo desses eixos. Hoje, a legislação estabelece um
número mínimo de vagas de carro. O novo Plano vai na direção
contrária: permite que haja apenas uma vaga por apartamento não
computada na área do terreno. “O intuito da lei é mudar o desenho
dos empreendimentos que hoje têm subsolos extremamente
superdimensionados, para passar a ter uma lógica inversa. Passariam
a existir empreendimentos com poucas vagas, admitindo-se que o
empreendedor não optaria por pagar a mais pelas vagas. O ritmo
dessa mudança é algo que eu entendo que será fundamental
acompanhar, calibrar se for necessário, com mecanismos legais de
adequação da capacidade de suporte associada a capacidade de
crescimento urbano. No caso, por exemplo, de eventual saturação
de determinados pontos, estações ou segmentos servidos por
transporte coletivo, deve haver oportunidade legal de realizar as
devidas revisões e ajustes. Estas saturações devem ser pensadas
não somente no âmbito do transporte coletivo, mas, também das
demais infraestruturas tais como equipamentos públicos, escolas
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e postos de saúde”, afirma a arquiteta urbanista
Adriana Levisky, coordenadora do Comitê Temático
Projeto do CBCS e vice presidente da AsBEA SP.
Naturalmente, a proposta de adensamento em
torno dos eixos levantou dúvidas a respeito da
capacidade do sistema de transporte público da
cidade para atender à nova demanda. No entanto,
como os deslocamentos serão menores, a previsão
é que haja menos viagens, de modo que o número
de passageiros deve ser recalibrado entre os ramais.
“Temos que lembrar ainda que os empreendimentos
aprovados nestes eixos ainda terão no mínimo
cinco anos para serem construídos e neste período
iniciativas para melhorar a mobilidade estarão
sendo implementadas”, observa o Prof. Alex Abiko,
engenheiro civil e coordenador do Comitê Temático
Urbano do CBCS.
A construção sustentável no Plano Diretor
O estímulo à verticalização em torno dos eixos
estruturais previsto na revisão do Plano Diretor
Estratégico deve trazer impactos positivos em relação
à mobilidade urbana e à diminuição do tempo de
deslocamentos. No entanto, é necessário observar que,
com a abertura de mais de 13 milhões de m² em áreas
conversíveis para produtos imobiliários, há outros
temas que envolvem sustentabilidade na construção
civil a serem observados. O setor demanda, hoje, 40%
da energia e um terço dos recursos naturais, além de
emitir um terço dos gases de efeito estufa, consumir
12% da água potável e produzir 40% dos resíduos
sólidos urbanos. Fonte dados: (UNEP, 2012a). Retirado
do documento Diretrizes de Ação do CBCS.
De acordo com o relator do projeto, Nabil Bonduki,
o tema é um assunto que deve ser tratado no
substitutivo do projeto de lei, mas a ideia é que se
aumente a densidade populacional sem aumentar a
densidade construtiva, com cota à parte máxima de
20 metros. O trecho de texto do artigo 146 no projeto
de lei do Plano Diretor prevê que sejam adotados
“procedimentos de aquisição de bens e contratação

Mapa dos eixos de estruturação urbana, território
estratégico para o desenvolvimento da cidade que
deve concentrar Operações Urbanas Consorciadas

de serviços pelo Poder Público Municipal com base
em critérios de sustentabilidade”. O relator afirma
que o artigo é genérico. “Poderia entrar de uma
maneira mais direta, inclusive dando mais estímulos à
construção sustentável, diferentes tipos de estímulos”,
determina. Mas eu diria que produzir, construir, não
necessariamente vai gerar insustentabilidade, pelo
contrário. Se produzisse habitação para tirar famílias
de beira de córrego pode ser muito positivo do ponto
de vista do meio ambiente”, pondera.
Já Alex Abiko ressalta que existem leis que já tratam
do tema da construção sustentável na cidade. “A
revisão do Código de Obras do Município que está
previsto e que é de 1992 deve cumprir este papel,
complementado o Plano Diretor, assim como a Lei de
Uso e Ocupação que também será revista”, diz.
Teoria e prática
“No Plano Diretor de 2002, uma série de objetivos
previstos careceram de ferramentas efetivas. Na
verdade, muito pouco se operacionalizou dos seus
principais objetivos. Se o Plano Diretor não criar
oportunidades de estímulo por meio de ferramentas
específicas para aplicar aqueles conceitos, isso fica
congelado, “Passam-se 10 anos entre uma revisão e

Múltiplas soluções
Para estimular o adensamento ao longo dos eixos de
transporte, a outorga onerosa, valor pago para se construir
além do coeficiente de aproveitamento permitido do
terreno, será recalibrada. Para quem constrói quatro vezes

www.cbcs.org.br

o tamanho do terreno, por exemplo, o metro quadrado
adicional vai baixar para 25% do valor total. Já nas áreas fora
do eixo, a lógica é inversa. Outra proposta para diminuir os
deslocamentos é incentivar o uso misto de imóveis.
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Outras ações de sustentabilidade

Mapa das Macroáreas previstas
na revisão do PDE. Em vermelho,
a Macroárea de Estruturação
Metropolitana, que deve receber os
principais incentivos de adensamento

Acompanhe!
A revisão participativa do Plano
Diretor Estratégico voltou ao debate
público. Para conferir o cronograma
de audiências organizadas pela
Comissão de Política Urbana
da Câmara Legislativa, acesse
www.gestaourbana.prefeitura.
sp.gov.br

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo,
o novo Plano Diretor Estratégico estabelece ações orientadas para a promoção
da cultura da sustentabilidade como a requalificação dos parques e unidades
de conservação municipal e a gestão de resíduos sólidos. “A proposta traz como
inovações a disposição quanto ao Plano Municipal de Conservação e Recuperação
de Áreas Prestadoras de Serviços Ambientais e o incentivo a proprietários ou
detentores de “posse pacífica” de áreas que contenham ecossistemas e que prestam
“serviços ambientais”, tais como a produção de água para abastecimento público,
espaços para vida e desenvolvimento da biota nativa do Planalto Paulistano e Serra
do Mar”, afirma Gustavo Partezani, Diretor de Desenvolvimento da Secretaria de
Desenvolvimento. O adensamento nas áreas centrais e o desestímulo à construção
em áreas periféricas evita, ainda, o avanço sobre áreas ambientalmente frágeis,
como áreas de mananciais e a Serra da Cantareira. “A cidade que tem que se resolver
na macrozona de estruturação urbana, aproveitando melhor os terrenos, evitando
a ociosidade e garantindo que nós tenhamos aí nas zonas de proteção ambiental
usos sustentáveis como agricultura orgânica, áreas de lazer e turismo, criando
condições para que a cidade possa garantir o chamado cinturão verde”, diz Nabil
Bonduki. Apesar ser pouco discutida, a questão da requalificação urbana também é
contemplada no Plano. De acordo com a Secretária de Licenciamentos Paula Motta
Lara, “podemos falar de um estímulo ao ‘retrofit perimetral’, uma vez que o Projeto de
Lei prevê a demolição de parte dos prédios para construção de novos com índices
maiores de estoque. Esse incentivo promove uma reorganização da infraestrutura
urbana, adequando a cidade às suas necessidades.”

outra, a boa intenção fica lá, mas não vira verdade”,
lembra Adriana Levisky. Para o relator do projeto,
Nabil Bonduki, é necessário incorporar instrumentos
autoaplicáveis para que o Plano seja um elemento
definidor dos orçamentos públicos. “O que está
no PDE é o que deve ser considerado para garantir
que a cidade possa ter uma condição de executar,
implementar, independente de quem governa, aquilo
que se pretende”, destaca.
Os desdobramentos do Plano
Após ter sido amplamente deliberada por meio de
debates públicos, a minuta foi transformada em
projeto de lei e voltou a ser submetida ao debate
público. Após passar por mais 45 audiências
públicas, o projeto será votado na Câmara em 2014.
O momento, portanto, é de discutir e incorporar
demandas de todos os setores da sociedade.
Como foro neutro de produção e disseminação do
conhecimento, o CBCS tem papel importante no
debate das questões urbanas. “Creio que um dos
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papéis do CBCS seja abrir uma discussão técnica
sobre o assunto, complementando as discussões
que atualmente estão sendo feitas pelas associações
setoriais como o Instituto de Engenharia, Instituto
de Arquitetos, ABES (Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental), e outros”, defende
Alex Abiko.
As propostas apresentadas pelo Plano em relação à
promoção da cultura da sustentabilidade tendem
a trazer avanços para a cidade mas, de acordo
com Adriana Levisky, é importante que existam
contrapartidas no projeto para que haja colaboração
entre os poderes público e privado no sentido de
colocar em prática o que está expresso na lei. “É
muito positivo aproximar a condição da qualidade de
vida às questões de mobilidade e com isso criar novos
critérios de ocupação na cidade. A grande fragilidade
é a falta de isonomia entre os direitos e deveres das
esferas privada e pública, que é o avanço político do
cidadão que precisaríamos conquistar”, conclui.
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Notícias
Projeto Benchmarking
e Etiquetagem
Energética
apresentará dados
do setor bancário
Início dos
trabalhos do
novo Comitê
Temático
Gerenciamento
de Riscos
está focado
em oito temas
prioritários

Lançada pelo Comitê Temático Energia do CBCS em maio de
2013, a iniciativa Benchmarking e Etiquetagem Energética
para Edifícios em Uso e Operação está com foco atual
em empreendimentos do setor bancário, já tendo coletado
informações concedidas por 5.000 agências que serão
publicadas até o início de 2014. A ação busca desenvolver
indicadores e criar um referencial para comparar edifícios em
fase de uso e incentivar os operadores a alcançar o menor
consumo efetivo de energia. Acompanhe: www.cbcs.org.br/
website/benchmarking-energia

Com coordenação do advogado Fernando Tabet, o novo CT Gerenciamento de
Riscos do CBCS acaba de iniciar as atividades com o objetivo de ampliar o conhecimento
e a troca de experiências sobre o adequado gerenciamento de riscos ambientais
relativos aos empreendimentos imobiliários e de construção civil. “Alguns temas
vêm expondo o setor a riscos que podem acarretar atraso no cronograma de obras,
aumento considerável dos custos, autuações ambientais, ações judiciais e, em casos
mais graves, até mesmo a inviabilização de empreendimentos”, esclarece Tabet. Áreas
contaminadas, áreas especialmente protegidas, gerenciamento de resíduos da
construção civil, segurança no ambiente de trabalho, poluição sonora, avaliação
de impactos ambientais, recursos ambientais, usuário e comunidade foram
definidos como oito temas prioritários para as atividades do novo Comitê Temático.
O grupo de trabalho está criando um mapeamento abrangente e integrado sobre a
identificação, prevenção e mitigação destes riscos e, se necessário, a implementação de
ações corretivas. Saiba mais e participe: www.cbcs.org.br/website/comite-tematico

3º Seminário do Madeira
é Legal apresenta novos
signatários do programa
No dia 30 de outubro, São Paulo sediou o 3º Seminário
“Programa Madeira é Legal”. Lançado em 2009, o Programa,
do qual o CBCS é parceiro institucional, tem o objetivo de
incentivar e promover o uso da madeira de origem legal
e certificada na construção civil por meio da cooperação
técnica e institucional entre os parceiros envolvidos.
Durante o evento, que aconteceu no Auditório da Secretaria
Estadual do Meio Ambiente (SMA), em São Paulo, novos
signatários subiram ao palco para assinar o protocolo de
intenções do Programa Madeira é Legal. Foram eles: FNBF
- Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal, CipemCentro das Ind. Prod. e Exportadoras de Madeiras do Estado
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Apresentação dos novos signatários do programa Madeira é Legal

de Mato Grosso, Abipa - Associação Brasileira da Indústria
de Painéis de Madeira e ABIMCI - Associação Brasileira da
Indústria de Madeira Processada Mecanicamente.
O encontro também foi marcado pelo lançamento de
duas publicações. A primeira foi o “Catálogo de madeiras
brasileiras para a construção civil”, trabalho desenvolvido
pelo IPT em parceria com a WWF-Brasil e a SindusCon-SP
que lista vinte espécies de madeiras, menos conhecidas e
menos utilizadas, para uso no setor da construção civil. A
segunda foi a publicação “Comércio de Madeira – Caminhos
para o uso responsável”, uma realização do SINDIMASP, com
patrocínio do WWF-Brasil e apoio do SindusCon-SP.
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Siga o CBCS nas contas oficias do Twitter e Facebook, gerenciadas
pela assessoria de comunicação. No Twitter, são 1.575 seguidores e
no Facebook já estamos na marca de 4.500 fãs.

Fomentador de práticas sustentáveis na
construção civil, o CBCS reúne pessoas físicas e jurídicas interessadas em contribuir
para a geração e disseminação de conhecimento. Entre alguns benefícios da adesão
estão participação livre em reuniões dos

comitês temáticos, com enfoque em debates de temas atuais, acesso à área restrita
do site, com conteúdos sobre os encontros, além de descontos em seminários e
simpósios do CBCS e nos quais a entidade
é apoiadora. Saiba mais no link Filie-se.

DICA - O Boletim CBCS Notícias foi concebido para leitura no ambiente virtual.
Caso o leitor tenha a necessidade de impressão do material informativo sugerimos que utilize o modo econômico.
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