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Editorial

O

Simpósio Brasileiro de Construção Sustentável (SBCS),
promovido desde 2008 pelo CBCS, chega à 6ª edição em
2013 com foco no debate de Soluções Integradas para
Sustentabilidade em Edifícios, Bairros e Cidades. O evento, marcado
para 17 de setembro, é o principal assunto do CBCS Notícias#8
que, em edição especial de aquecimento rumo ao encontro, destaca
o conteúdo das palestras e revela os nomes dos convidados já
confirmados na programação. Dividido em três painéis, o simpósio
tratará da importância de integrar as ações de sustentabilidade nas
escalas edifício, bairro e cidade.
No primeiro recorte, o do edifício, o debate Retrofit – Como Fazer Acontecer? traz
informações sobre políticas públicas e incentivo à prática de requalificação de edificações
já existentes em busca de eficiência. Na sequência, as sessões Bairros e Cidades debatem
os temas Panorama das atuais práticas nas cidades sob a ótica da sustentabilidade e Como
Conduzir Cidades a um Maior Nível de Eficiência, respectivamente. Confiram todas as
informações às páginas 4 a 6 e não deixem de confirmar a inscrição em www.sbcs13.cbcs.
org.br/inscricoes, site que traz a programação completa do evento.
Entre as páginas 7 a 9, confira as entrevistas exclusivas com cada um dos moderadores das
três sessões do simpósio, Adriana Levisky, arquiteta urbanista coordenadora do Comitê
Temático Projeto do CBCS, Alex Abiko, professor da Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo e coordenador do Comitê Temático Urbano, e Fabio Feldmann, conselheiro
do CBCS e consultor em questões ambientais. Novidade em 2013, a Plataforma Virtual
de Diálogos Prévios, canal no site do evento criado pelo CBCS para debate de temas
relacionados ao simpósio e elaboração coletiva de documentos, será apresentada nesta
edição especial.

A atuação do CBCS no Consórcio Brasileiro de Superfícies Frias, iniciativa com a
participação de universidades e fabricantes cuja meta conhecer o desempenho dos
revestimentos frios no Brasil e o projeto de Benchmark e Etiqueta para estímulo à eficiência
energética nas edificações brasileiras em uso são trabalhos recentes do conselho
apresentados nas páginas 10 a 15, que trazem também informações sobre o Seminário do
CBCS que tratou da NBR 15575, Norma de Desempenho da ABNT (Associação Brasileira
de Normas Técnicas) para empreendimentos habitacionais, oficialmente em vigor desde o
último dia 19 de julho.
Boa leitura!
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Aquecimento rumo ao SBCS 2013

CBCS promove

6º Simpósio Brasileiro de
Construção Sustentável
Na edição 2013, o evento discute o papel do setor
no desenvolvimento integrado e eficiente de 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 – organizado
pelo CBCS, debate, em São Paulo, a importância de sistematizar as ações no
setor da construção civil para uma aplicação conjunta da sustentabilidade em
diversas escalas. O evento, realizado pelo CBCS desde 2008, é voltado a arquitetos,
engenheiros, projetistas, construtores e incorporadores assim como pesquisadores,
estudantes e demais interessados no tema.
Como em edições anteriores, a programação reúne convidados nacionais e
internacionais. Dividido em três sessões, o simpósio inicia com a Escala Edifícios,
cujo debate Retrofit – Como Fazer Acontecer? será moderado pela arquiteta
e urbanista Adriana Levisky, uma das coordenadoras do Comitê Temático
Projeto do CBCS. “O simpósio abre um canal de oportunidades para criar uma
interlocução mais estreita na busca por mais qualificação e alcance nas ações de
sustentabilidade na construção civil. Quanto ao Painel Edifícios, espero que sejam
apresentadas referências e sugestões para a criação de instrumentos aplicados

Presença Internacional
Um dos destaques na grade de palestras do
6º Simpósio Brasileiro de Construção Sustentável,
John Lee, diretor do Departamento de Green
Buildings e Eficiência Energética da Secretaria de
Planejamento a Longo Prazo e Sustentabilidade de
Nova York, apresentará a experiência da cidade em
torno de políticas públicas de incentivo ao retrofit.
O plano denominado The Greener Greater Buildings
Plan (GGBP), com metas de redução das emissões

Patrocinador senior
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de gases de efeito estufa em cerca de 5% em toda a
cidade e economia de US$ 7 bilhões a proprietários
de edifícios, instituiu por lá uma série de novas leis.
Outro destaque internacional na programação, o
arquiteto e professor Josep Arcebillo da Academia
de Arquitetura da Universidade da Suiça Italiana irá
relatar sua experiência como Arquiteto Chefe na
prefeitura de Barcelona e apontar novos caminhos
para se atingir a eficiência nas cidades

Patrocinador pleno
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Plataforma de Diálogos CBCS
Um canal para o debate de temas relevantes
ao setor. Esse é o objetivo da plataforma virtual
Plataforma de Diálogos CBCS. Após um cadastro
em www.sbcs13.cbcs.org.br/dialogos-previos, os
interessados têm acesso à ferramenta, espécie de
rede social privativa, de debates e compartilhamento
de ideias relacionadas ao universo da construção
sustentável.
Para inaugurar a plataforma, o tema é Durabilidade,
Vida Útil e Sustentabilidade. Nessa primeira etapa
do canal, a fim de estimular a interatividade,
Vanderley John e Vera Hachich, coordenadores do
Comitê Temático Materiais do CBCS, levantaram
algumas questões para que os participantes possam
compartilhar sua visão, experiências, pesquisas,
informações e cases. Entre os questionamentos,
estão: 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?
Continuidade – O novo canal permanecerá em
constante funcionamento com lançamento de
novos temas. A ideia é torná-lo uma ferramenta
permanente do CBCS para troca de informações
sobre assuntos sugeridos periodicamente por
mediadores selecionados pela organização.
Inscreva-se e compartilhe sua visão! Participe!

com vistas a políticas públicas de estímulo ao
retrofit”, aponta Adriana. Sobre esse assunto,
Érica Ferraz de Campos, diretora do CBCS,
destaca o interesse especial que desperta
no setor da construção e na sociedade. “A
requalificação de edificações e espaços urbanos
pode trazer diversos benefícios relacionados
à sustentabilidade, como a preservação do
patrimônio cultural, incremento da vida útil de
construções já existentes e redução da demanda
por novos recursos”.
Na sequência, na Escala Bairros, o debate
conduzido pelo professor de Gestão Urbana
e Habitacional da Escola Politécnica da USP e
coordenador do Comitê Temático Urbano do
CBCS, Alex Abiko, discutirá o tema Panorama
das Atuais Práticas nas Cidades sob a Ótica da
Sustentabilidade. “Dentro do tema construção
sustentável, esse é provavelmente o mais
importante simpósio brasileiro”, realça Abiko.
Por fim, a sessão intitulada Escala Cidades, com
moderação do ambientalista Fabio Feldmann,
conselheiro do CBCS, examina a questão Como
Conduzir Cidades a um Maior Nível de Eficiência?
“Esse debate é muito importante no Brasil de
hoje que é diferente do de um mês atrás”, destaca
Feldmann em referência às manifestações que se
espalharam pelo país, em junho.
Nas páginas 7 a 9, não deixe de ler as
entrevistas com os três moderadores.
Confira a programação de palestras:
www.sbcs13.cbcs.org.br/programacao

Inscrições Abertas
Para participar do 6º Simpósio Brasileiro de Construção Sustentável, marcado
para 17 de setembro, das 8h às 18h, na sede da Fecomércio (Rua Dr. Plínio
Barreto, 285 – Bela Vista), é necessário inscrever-se pelo site www.sbcs13.
cbcs.org.br/inscricoes, que traz todas as informações sobre o simpósio.
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Escala Edifícios
Retrofit de edifícios. Como fazer acontecer?

Entrevista

Adriana Levisky
Arquiteta urbanista é coordenadora do Comitê Temático Projeto do CBCS e
titular do escritório Levisky Arquitetos | Estratégia Urbana.
Por que utilizar o retrofit? Quais são os benefícios
ambientais, econômicos e sociais?
Dentro do panorama de que o retrofit caracteriza-se pela
reformulação de um espaço construído em busca de
eficiência, há um rol amplo do que pode ser melhorado,
dentre eles, consumo de energia, disposição e reutilização
de resíduos e o bom aproveitamento dos espaços.
Admitindo a conquista dessa eficiência, é evidente que
se deve buscar nas práticas construtivas e de intervenção
urbana ações que visem a essa requalificação. Se existe
a preocupação em mensurar percentuais de eficiência
em um ato de retrofit, em uma mudança de solução
construtiva, isso se traduzirá positivamente não apenas em
uma solução de projeto adotada em obra como vinculará
os fabricantes envolvidos naquele sistema construtivo
e, por conseguinte, o usuário final, que ao habitar esse
espaço, terá conforto e consumirá menos energia, por
exemplo. Assim, conseguimos fechar um ciclo que envolve
desde as diretrizes iniciais de desenvolvimento de projeto
às práticas construtivas na obra até o comportamento do
usuário final. A avaliação do retrofit deve ser tratada com
muita propriedade dentro desse ciclo para que de fato se
concretize. A eficiência se atinge na medida em que uma
proposta planejada se traduza na utilização viabilizada
pelo usuário final.
Por que o retrofit é pouco disseminado no Brasil?
A melhor solução seria a criação e aprovação de políticas
públicas que estabeleçam parâmetros pelo poder
público em três escalas. Do ponto de vista do investidor,
do empresário da construção civil, um bom passo seria
o incentivo à realização de práticas construtivas na
aprovação de empreendimentos. Com relação à indústria
do setor, seriam benéficas políticas relacionadas às práticas
vinculadas ao sistema de produção e de reciclagem. Por
fim, um dos incentivos mais complexos, mas de maior
eficiência, diz respeito ao usuário final. Não adianta um
construtor realizar uma obra extraordinária de retrofit
se o usuário não adotar os procedimentos corretos para
exercer com excelência as potencialidades que aquele
espaço oferece. Não há ambiente inteligente que não
dependa da inter-relação com quem vai utilizá-lo. Ações
de comunicação e de incentivo são necessárias para
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formar esse usuário e a população em geral, trazendolhes uma prática pouco comum às tradições nacionais.
O conceito de Retrofit está integrado ao entorno
urbano?
Primeiramente, é necessário entender o que constitui
o espaço urbano. Há as áreas privadas construídas e
ocupadas por condomínios e edifícios e os espaços que
os envolvem, e, em maioria, correspondem ao patrimônio
público. O usuário usufrui a cidade em uma relação muito
intensa com essas duas esferas: público e privado.. Nessa
ótica, a excelência do termo retrofit passa pela escala
urbana. A análise do bom desempenho de um edifício não
está isolada das condicionantes de mobilidade que irão
favorecer, por exemplo, chegada e saída de um local, uso
das calçadas, dos arredores e das condições de iluminação
e de segurança. É preciso ter um olhar complexo sobre a
edificação inserida em um contexto urbano com todas as
inter-relações que podem qualificar essa ocupação.
Há experiências internacionais adaptáveis à realidade
brasileira?
A realidade cultural, política e econômica de cada
país caracterizará desdobramentos para cada ação,
política pública e procedimento de intervenção que se
desenvolvam. Porém, as práticas já aplicadas no mundo
traduzem, no mínimo, oportunidades concretas de
caminhos que podem ser seguidos desde que adequados
à realidade brasileira. As experiências podem e devem
ser compartilhadas.Em São Paulo, cidade com raras
áreas vazias e por outro lado muitos espaços construídos
degradados e desocupados, ou ainda subutilizados e
pouco adensados, ações como a do retrofit poderiam ser
tratadas como prioridade. No entanto, temos dificuldades
de atuar nesses espaços construídos já consolidados
devido a legislações que inviabilizam a requalificação
ou por normas de patrimônio histórico ou de segurança
criadas em uma época na qual não havia escassez de
terrenos vazios. É necessário, portanto, flexibilidade e um
novo olhar para uma condição muito presente e pouco
analisada, é o momento de criar uma macropolítica
pública, uma postura de gestão que precisa ser enraizada
para tratar grande parte das áreas urbanas do país.
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Escala Bairros - Panorama das atuais práticas
nas cidades sob a ótica da sustentabilidade

Entrevista

Alex Abiko
Engenheiro civil é coordenador do Comitê Temático Urbano do CBCS e
professor titular da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
Desde 2008, o CBCS organiza o Simpósio Brasileiro de
Construção Sustentável. Como o Sr. avalia a importância
do evento? O debate em torno da sustentabilidade na
construção tem evoluído nesses anos?
A discussão tem aumentado ano a ano. O CBCS tem como missão
disseminar a importância do conceito de sustentabilidade
na construção e acredito que isso venha sendo feito de
forma muito satisfatória por meio dessa ferramenta que é o
simpósio. É um evento de extrema importância, talvez o mais
importante simpósio brasileiro dentro desse tema. Além disso,
sem dúvida, foi um dos pioneiros.
Nesta edição, o Sr. será moderador do painel Escala
Bairros. Em linhas gerais, qual é o papel do setor rumo
a bairros e cidades mais eficientes? Como integrar as
diversas escalas de projetos envolvidos na criação
de centros urbanos com o objetivo de promover
sustentabilidade?
Primeiramente o poder público, no caso as administrações
municipais, têm uma grande responsabilidade, senão a mais
importante, porque são elas através do Plano Diretor e das
Leis de Zoneamento que estabelecem as diretrizes gerais
e obrigatórias para os projetos, obras e empreendimentos.
O empresário está muito “amarrado” a prazos longos para a
aprovação de projetos. Na cidade de São Paulo, um projeto
pode levar até três anos para ser aprovado. Não se pode
construir nada que não esteja de acordo com a legislação
urbanística. Eu acredito que hoje quem tem a grande
responsabilidade de desenvolver cidades sustentáveis não é
o setor da construção, mas sim o poder público. O construtor
vai obedecer à lei.
Outro ponto importante é que essa legislação estabelece
o mínimo que se deve ter de afastamento, das aberturas e
de mais uma série de parâmetros. Os empreendedores do
setor estão somente preocupados em atender esse mínimo.
Entretanto, podem existir casos em que o empresário do
setor, por estar inserido em um meio competitivo, incorpore
a sustentabilidade como um fator de diferenciação do

projeto, mantendo a lucratividade que ele deseja obter. O
empresário vai propor um projeto sustentável se perceber
que é uma característica que o destaca dentro do mercado.
De que forma o poder público pode exercer um efetivo
planejamento urbano sustentável que envolva a maioria
da população?
O papel do poder público é fundamental nesse processo
a partir da elaboração de leis que incorporem a questão
da sustentabilidade. Porém, é preciso destacar que quem
aprova as leis não é o técnico, é a Câmara de Vereadores.
Temos muitos casos de projetos de lei muito bem formatados
do ponto de vista técnico, mas que depois de passar por
votação, são totalmente modificados. Faltam informações e
conhecimentos aos nossos representantes. Dessa forma, o
Simpósio do CBCS tem o papel não apenas de divulgar esses
conceitos junto ao público especialista, mas também atingir
a sociedade para que essa passe a corroborar esse ponto de
vista. Dessa maneira, é possível transformar a situação atual.
Empreendimentos como o Jardim das Perdizes e o Vila
dos Atletas possuem áreas abertas à comunidade. O Sr.
acredita que essa convivência entre os diversos públicos
melhora a qualidade de vida nas cidades? Ou em um
município como São Paulo, com altos índices de violência,
essas tentativas ainda esbarram no fator segurança?
Essa convivência é fundamental. Empreendimentos
totalmente murados tendem a criar um entorno perigoso.
Nas áreas externas não é incomum encontrar locais inóspitos
devido ao isolamento total do empreendimento. Com
relação à violência, talvez em um primeiro momento você se
sinta seguro dentro do condomínio, mas fora a insegurança
aumenta. O caminho é integrar espaços privados e públicos.
Acredito que condomínios fechados não deveriam existir,
visto que não favorecem o convívio humano. Uma sociedade
menos violenta é mais permeável. Esses ambientes acabam
por criar uma geração que não consegue conviver com
as diferenças.

Confira a programação:
www.sbcs13.cbcs.org.br/programacao

8

www.cbcs.org.br

Especial

Aquecimento rumo ao SBCS 2013
Escala Cidades - Como conduzir cidades
a um maior nível de eficiência?

Entrevista

Fabio Feldmann
Administrador de empresas e advogado é conselheiro do CBCS, consultor
em questões ambientais e de desenvolvimento sustentável.
Quais métricas podem contribuir para a construção de
cidades sustentáveis?
Em primeiro lugar, é preciso definir quais os critérios ou
indicadores nos levam a definir uma cidade como sustentável.
A partir disso, é possível pensar em métricas. Algumas, inclusive,
já vêm sendo praticadas no mundo. Um exemplo são os
inventários de emissões de gases de efeito estufa ou mesmo a
“pegada ecológica” (ecological footprint) nos quais se indica com
clareza o quanto se emite, qual a fonte e que medidas podem
ser tomadas.Há também outros critérios como área verde por
habitante. Alguns indicadores estão sendo desenvolvidos
especificamente para alguns setores como o de transporte
e resíduos. Outros já estão consolidados como o IDH, a nível
mundial. Entretanto, tudo isso depende do que é ser uma cidade
sustentável. Para mim, é aquela que proporciona um bem-estar
para sua população, com oportunidades em sentido amplo a
seus cidadãos e construindo boas perspectivas de futuro.
Na prática, os agentes do poder público no Brasil estão
preparados para lidar com ferramentas e métricas na gestão
efetiva das cidades? Em sua experiência como consultor
e ambientalista, o que destaca como bons modelos de
indicadores no país?
O desenvolvimento dessas ferramentas ainda está em curso,
é relativamente recente. No Brasil, ainda são poucos os
administradores atentos a isso. O país tem mais experiência
com indicadores sociais do que com ambientais ou mesmo
de sustentabilidade. Um bom exemplo é o IBGE, que possui
uma ampla plataforma de informações sociais, mas poucas
informações ambientais. Contudo, há algumas iniciativas
interessantes. Com referência a mudanças climáticas, algumas
cidades brasileiras já estão criando inventários e utilizam o IDH
(Índice de Desenvolvimento Humano). Mas, ainda é preciso
desenvolver outras ferramentas e gerar uma base sólida de
informações: no tema qualidade do ar, excetuando-se São
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre,
são poucas as cidades de grande e médio porte que medem a
poluição. Outro exemplo é o da balneabilidade (qualidade das
águas) das praias: são exceções as cidades litorâneas brasileiras,
inclusive turísticas, com bons indicadores nesse tema. Além
disso, temos que desenvolver, além de indicadores macros,
outros mais “localizados” para que, realmente, o cidadão possa
exercer plenamente a sua cidadania. Em São Paulo, como em
outras cidades brasileiras, há necessidade de se trabalhar por
bairros. Quer dizer, concretamente, que a cidade pode ter
um bom indicador macro, mas que se verificado localmente,
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o mesmo pode ficar totalmente fora de contexto. O ideal é
criarmos métricas que sejam úteis para os cidadãos e que sirvam
de roteiro para os administradores públicos. Assim, teremos
boas políticas públicas.
O painel Cidades abrirá espaço para discutir transporte
e mobilidade urbana. Trata-se de um tema prioritário na
agenda política nacional?
É pouco prioritário, no entanto é o mais estratégico das cidades.
É o transporte que condiciona o uso do solo urbano e a expansão
das cidades. Como idealizador do primeiro sistema de rodízio de
automóveis no Brasil posso afirmar que infelizmente tratamos
superficialmente dos problemas e os administradores públicos
não tem visão de longo prazo. O melhor indicador do que
estou falando são os congestionamentos e a baixa mobilidade
em todas as cidades médias brasileiras, o que é sentido por
cada um de nós todos os dias. Para mim, congestionamento é
comprometer parte da nossa vida no trânsito e para outros é
sinal de atividade econômica.
Qual a importância da participação do cidadão no processo
de desenvolvimento de cidades eficientes?
O cidadão tem um papel fundamental na sua condição de
eleitor. Tem que efetivamente usar esse poder para garantir, por
exemplo, um transporte sustentável. Parte das soluções depende
de sua escolha nas urnas. E para incentivar esse envolvimento,
não há uma fórmula mágica. É preciso gerar uma plataforma de
informações e disponibilizá-las. A partir daí, convencer o cidadão
de que ele é o principal protagonista de políticas públicas. Com
as redes sociais, este caminho está sendo trilhado.
No mundo, cidades que são exemplo de gestão eficiente
geralmente apostaram em ações de planejamento a
longo prazo. No Brasil, quais são as dificuldades para o
desenvolvimento de políticas públicas menos imediatistas e
mais estratégicas?
No Brasil, mas também em muitos outros países, a tomada de
decisão normalmente ocorre, unicamente, no horizonte eleitoral.
Há muita dificuldade em se pensar um prazo de mais de 20, 40
ou 60 anos, ainda que o aumento da expectativa de vida possa
modificar essa mentalidade. Esta, em última instância, é a grande
responsável pelo caos urbano em que vivemos, no que tange ao
transporte público: ineficiente, caro e poluidor. Mais uma vez, cito
os congestionamentos como uma ilustração de uma mentalidade
de século XX, estimulada por um populismo que despreza a
capacidade da sociedade em exigir políticas públicas sensatas.
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Benchmark e eficiência energética
A ação, em parceria com a Abrafac, tem como foco
desenvolver indicadores para comparar edifícios não
residenciais e incentivar os operadores a alcançar o menor
consumo efetivo.
O Comitê Temático de Energia do CBCS apresentou,
em maio, a iniciativa Benchmarking e Etiquetagem
Energética em Uso para Edifícios não Residenciais.
A ação tem, no momento, entre os parceiros a Abrafac
(Associação Brasileira de Facilities), o LabEEE-USFC
(Laboratório de Eficiência Energética em Edificações da
Universidade Federal de Santa Catarina), a Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo (Poli/USP) e o CB3E. A ideia
objetiva criar um benchmark, ou seja, um referencial sobre o
consumo de energia de edifícios brasileiros não residenciais.
Atualmente, há várias bases de dados, mas não indicadores
que permitam a comparação entre edifícios. “Dados
primários nacionais são necessários para gerar um cenário
brasileiro e assim desenvolver uma etiqueta para o
desempenho energético em uso no país”, indica Roberto
Lamberts, coordenador do Comitê Temático de Energia
do CBCS. O engenheiro sinaliza que um condomínio com
pouca eficiência torna-se mais caro e consequentemente
perde, ou retarda, o retorno financeiro pela dificuldade de
locação ou venda do imóvel.
Filiado ao CBCS e Mestre em Engenharia pela Universidade
de Cambridge, Edward Borgstein também participa do
desenvolvimento da metodologia. “O consumo real de
energia em um edifício muitas vezes não reflete as metas
previamente estipuladas. Isso acontece por falhas de
compatibilização entre os projetos conceitual e executivo,
que podem se repetir também na fase da obra e no próprio
funcionamento e gerenciamento do edifício”, ressalta
o engenheiro.
Fases da Iniciativa
Como primeiro passo, a iniciativa atua na captação de
parceiros para o fornecimento de dados de consumo
energético e para o desenvolvimento de um banco de
dados nacional. Petrobras, Caixa Econômica e Cushman &
Wakefield já confirmaram o fornecimento de informações
de seu estoque de edifícios. Para facilitar a adesão, há
uma página no site do CBCS (http://www.cbcs.org.br/
benchmarkingenergia) com informações sobre o projeto

e maneiras de colaborar. “Para empresas com estoque
de até 200 edifícios, o modo mais fácil de participar será
simplesmente preencher um formulário disponibilizado
no site. A partir daí, haverá o envio de atualizações para
acompanhamento”, conta Borgstein.
Ainda que as empresas disponham apenas de dados básicos
como localização, área, metragem e consumo de energia,
será possível obter a etiqueta a ser desenvolvida pelo projeto
aos moldes da existente hoje para as etapas de projeto e
edifício entregue no Programa Brasileiro de Etiquetagem de
Edificações, o Procel Edifica. “Será o embrião de uma nova
etiqueta do Procel Edifica”, aponta Roberto Lamberts.
Futuramente, as empresas poderão ainda optar por um
benchmark com correção aplicado no caso, por exemplo,
da companhia possuir um data center que ocupe parte
considerável de sua área e do consumo de energia. Neste
caso, exclui-se essa área para que não seja gerado como
resultado um consumo muito maior do que o normal
para um ambiente de escritórios. O projeto contemplará
ainda um terceiro nível de participação, esse com auditoria
de energia, uma análise mais complexa e detalhada da
composição do consumo de energia, que envolve a visita
de uma equipe técnica à empresa que poderá analisar o
potencial de melhoria do edifício.
Experiências Internacionais
Pensando em países onde a etiquetagem dos edifícios em
uso já é mandatória para algumas tipologias, a expectativa
é que no Brasil, o processo voluntário torne-se compulsório
em alguns anos. Para Edward Borgstein, como medida de
preparo do setor, um bom passo seria tornar o programa
mandatório primeiramente no portfólio de imóveis de
uma empresa, em edificações públicas ou até mesmo
em um município. Como exemplo, o engenheiro cita que
Nova York, em 2011, implantou a Local Law 84, lei que
tornou obrigatória a medição do consumo de energia em
prédios comerciais com mais de 500 m2. Em dois anos,
a ação identificou que edifícios antigos podem ser mais
eficientes em termos energéticos do que os mais novos
ou certificados. “Indicadores de projeto demonstram
a capacidade de o edifício possuir um baixo consumo,
mas não mostram resultados e números reais da fase
de uso, o que é o conceito chave da iniciativa do CBCS”,
conclui Borgstein.

O CBCS convida os diversos agentes do setor a integrar a iniciativa fornecendo dados de consumo de energia.
Veja os benefícios da iniciativa e como participar no site do projeto.
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CBCS participa de Consórcio Brasileiro
de Superfícies Frias
A iniciativa de empresas do setor e universidades busca desenvolver
o mercado brasileiro de revestimentos frios.
Ilhas de calor. O fenômeno climático, provocado em razão
da retenção de radiação solar pelos edifícios tem uma
relação direta com os materiais utilizados na construção
civil. Por outro lado, é no próprio setor em que podem
ser encontradas as soluções para minimizar os efeitos do
acúmulo de calor. Nessa perspectiva, as Universidades de
São Paulo e Federal de Santa Catarina (USP e UFSC) e as
empresas do setor de revestimentos (saiba abaixo quais
são) se uniram para a criação do Consórcio Brasileiro de
Superfícies Frias (CBSF), que conta com apoio do CBCS e
do GBC Brasil.
Com coordenação técnica do professor Vanderley M.
John da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo,
o objetivo do CBSF é aproximar universidade e empresa
no sentido de desenvolver o setor brasileiro de pinturas e
revestimentos frios por meio da criação de metodologias
e métricas visto que começam a ser encontrados no país
produtos que prometem auxiliar na redução da temperatura
local. “A ideia é reunir esses atores para que seja possível
medir as propriedades dos revestimentos, testá-los nas
condições ambientais do Brasil e desenvolver uma norma
nacional em interface com a ABNT (Associação Brasileira de

Normas Técnicas) para que os produtos disponibilizados
ao mercado realmente atendam as necessidades para as
quais foram criados”, explica a arquiteta Ana Paula Werle,
uma das participantes da iniciativa e doutoranda da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo.
Na opinião da profissional, a falta de tecnologia e de
apelo para esse tipo de material ainda torna incipiente
esse mercado no Brasil. “Culturalmente, ainda se aplica
muito a cerâmica vermelha principalmente em coberturas
residenciais. Faltam conhecimentos ao meio técnico e à
população das propriedades e benefícios dos revestimentos
frios, que colaboram para a redução de temperaturas em
ambientes internos e diminuição da necessidade do uso
de ar-condicionado e consequentemente dos gastos com
energia elétrica. Divulgar isso é também uma meta do
consórcio”, observa Ana Paula.
Empresas Participantes
DOW Chemical
Dupont
Tégula (Grupo Eternit)

Saint-Gobain
Suvinil
BASF
Sherwin-Williams

Empresas interessadas ainda podem aderir à iniciativa!

Nem toda superfície fria é necessariamente branca
O envolvimento do CBCS com o tema das superfícies frias vem de longa data. Em 2010, o Projeto de Lei do Telhado
Branco, de autoria do então vereador Antonio Goulart, obrigava os paulistanos a pintarem os telhados de branco
e chegou a ser aprovado em primeira votação. Polêmica, a proposta foi a debate público no ano seguinte e não
emplacou, contestada por organizações como o CBCS, que à época participou do encontro na Câmara Municipal e
publicou um posicionamento sobre o tema (disponível no site do CBCS: Posicionamento Tetos Frios.
O branco, embora seja o tom mais refletivo (ou seja, reflete o calor solar e emite a radiação absorvida de volta para
a atmosfera) entre todos apresenta, por exemplo, inconvenientes na manutenção. “No Brasil, em que boa parte dos
telhados residenciais não apresentam pontos de água acessíveis para que sejam lavados frequentemente, o desafio
é como mantê-los brancos ao longo do tempo a fim de que o índice de refletância da superfície seja satisfatório”,
esclarece Ana Paula.
Em outros países, há tecnologias para fabricação de tintas altamente refletivas com pigmentos que permitem dispor
de várias cores, inclusive o preto. Há ainda os telhados verdes, os autolimpantes (já utilizados na Europa) e outras
tecnologias em estudo. “A escolha dependerá do tipo de edificação, da frequência da manutenção e até do valor do
produto aplicado pelo mercado, entre outros fatores. Não existe uma solução única”, aponta Ana Paula.

agosto 2013
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Norma de Desempenho estabelece parâmetros
e procedimentos na construção civil brasileira
Em vigor desde 19 de julho, Norma da
ABNT foi tema de seminário organizado
pelo CBCS.
O CBCS promoveu em junho de 2013,
no Auditório do Sesc Pinheiros, o
Seminário Sustentabilidade e Vida Útil:
Impactos da Norma de Desempenho
NBR 15575 sobre Materiais e
Componentes da Construção Civil.
Conduzido pela engenheira civil Vera
Fernandes Hachich, coordenadora do
Comitê Temático de Materiais do CBCS,
o encontro reuniu coordenadores
de projeto, arquitetos, engenheiros,
profissionais da indústria de materiais
e pesquisadores na discussão sobre
as implicações e impactos da recémpublicada Norma de Desempenho da
ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas) no setor da construção
civil nacional.
Após dois anos de revisão e milhares de participações
em sua elaboração, a NBR 15575, uma das normas mais
discutidas em toda a história da ABNT, entrou oficialmente
em vigor no dia 19 de julho, abrangendo construções
habitacionais. Com o documento, a regulamentação
brasileira passou a estabelecer parâmetros técnicos para
requisitos importantes de uma edificação residencial,
tais como desempenho acústico e térmico, segurança
estrutural e contra incêndio, durabilidade, garantia e vida
útil, com uma divisão em seis partes: requisitos gerais,
para sistemas estruturais, de pisos, de vedações verticais
internas e externas, para sistemas de coberturas e para
os hidrossanitários, respectivamente.
“A Norma de Desempenho explora conceitos muitas
vezes não considerados em Normas Prescritivas
específicas como, por exemplo, a durabilidade dos
sistemas, a previsão e antecipação de critérios para a
manutenção da edificação e suas partes, bem como
o funcionamento dos sistemas considerando a sua
interface com os demais sistemas do edifício, como
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Seminário Sustentabilidade e Vida Útil: Impactos da Norma de Desempenho
NBR 15575 sobre Materiais e Componentes da Construção Civil.

os de vedação vertical, estrutura, pisos, coberturas e
hidrossanitários”, ressalta Vera Hachich, também relatora
da Parte 6 da NBR 15575 e gerente na Tesis – Tecnologia
e Qualidade de Sistemas em Engenharia.

Principais Mudanças
Para construtores
Com a entrada em vigor da norma, construtoras
e incorporadores são responsáveis por assegurar
o atendimento dos requisitos por parte dos
empreendimentos. Na fase de análise dos projetos,
terão que prever que o edifício atenda a critérios
de desempenho e de durabilidade na aquisição
de componentes. Para isso, haverá necessidade de
detalhar a substituição de itens, além de prever
manutenções periódicas e o modo de fazê-las, sendo
que tais informações deverão constar do Manual do
Usuário. Outro aspecto refere-se ao detalhamento do
entorno. “Para o entendimento das hipóteses adotadas
para o projeto e escolha das soluções do edifício,
será necessária também uma documentação que

www.cbcs.org.br
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caracterize o entorno do empreendimento nos
aspectos acústicos, atmosféricos, de uso e ocupação
do solo na época, condições essas que foram tomadas
como base para a realização do projeto e que podem
se alterar ao longo da vida útil da edificação”,
exemplifica Vera.
Para fabricantes
Muitos componentes dos edifícios já trabalham
com o conceito de desempenho em suas normas
prescritivas, principalmente os que são alvo de
Programas Setoriais da Qualidade, como o PVC, cujo
critério de avaliação da durabilidade em exposição
à radiação solar encontra-se em consonância com
normas internacionais e com a NBR 15575. “Já no caso
de produtos que ainda não incorporaram o conceito
de desempenho, será necessário o estabelecimento
de parâmetros de instalação, operação, limpeza e
formas de manutenção para que possam atender
à vida útil de projeto”, observa Vera Hachich.
Os projetos deverão se basear em informações
precisas sobre características de materiais e
componentes. De acordo com recente Guia
Orientativo para Atendimento à Norma NBR 15575
lançado pela CBIC (Câmara Brasileira da Indústria
da Construção), projetistas e construtores terão que

exigir informações técnicas mais consistentes dos
fabricantes, repudiando panfletos que meramente
informam “excelente desempenho acústico”, “total
resistência aos raios ultravioleta” ou “durabilidade
acima da expectativa”, etc.
Para consumidores
Para que a norma surta todos os efeitos pretendidos, a
participação do usuário da habitação é fundamental.
“Agora, muitos dos problemas do edifício poderão
ser medidos, identificando claramente suas origens.
Isso mudará a cultura do consumidor e deixará
claro também que a manutenção do edifício é
parte integrante de sua responsabilidade pela vida
útil”, aponta Vera. Conforme o Guia Orientativo da
CBIC, junto aos projetistas, os usuários finais são
um dos atores mais importantes nesse processo.
De acordo com o documento, os usuários precisam
incorporar a cultura de que uma edificação requer
manutenções preventivas e corretivas e que a eles
compete cumprir adequadamente programas de
limpeza e manutenção para assegurar que a vida
útil do imóvel seja atingida. Para isso incorporadores
ou construtores deverão orientá-los por meio de
manuais de uso e de operação, entregues quando da
disponibilização dos imóveis.

Para fazer o download do Guia Orientativo da CBIC, apoiado pelo CBCS, na íntegra, acesse
http://www.cbic.org.br/arquivos/guia_livro/Guia_CBIC_Norma_Desempenho_2_edicao.pdf.
Cabe destacar, no entanto, que o guia não substitui a norma NBR 15575, de consulta obrigatória
para profissionais e empresas e que pode ser adquirida online junto à ABNT, pelo link
www.abntcatalogo.com.br.

No ar! Confira o novo site do CBCS
Lançada em maio, a nova página do CBCS
na internet (www.cbcs.org.br) em visual
mais atraente e linguagem dinâmica facilita
a consulta a pesquisas, informações e
posicionamentos dos Comitês Temáticos do
conselho. É possível também acompanhar a
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agenda de reuniões e eventos promovidos pela
entidade e por parceiros, além de conhecer as
Diretrizes do CBCS, texto que apresenta os
temas considerados pelos conselheiros como
essenciais para a sustentabilidade no setor da
construção. Disponível na íntegra.
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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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