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Editorial
Após muita expectativa, o Brasil recebeu, no fim de
junho, a Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. Dois meses
depois, pouco se fala no assunto. Como promover a
continuidade dos debates realizados durante o
encontro mundial e garantir o cumprimento de
compromissos assumidos, seja no documento final “O
Futuro Que Queremos” ou em eventos da
programação paralela?
Em busca de respostas, o CBCS Notícias#5 traz a coluna
“Rio+20 em Debate”, com a participação do arquiteto
urbanista Nabil Bonduki, do economista Sergio
Besserman, um dos organizadores da Conferência e do
diretor do Instituto Cyrela, Aron Zylberman. Na sessão
entrevista na página 18, o ambientalista e conselheiro
do CBCS Fabio Feldmann também traz suas reflexões
sobre o tema. Os especialistas analisam a conferência e
opinam sobre o futuro do planeta pós-Rio+20.
Também nesse número, saiba mais sobre algumas
iniciativas de destaque no cenário da Rio+20
considerados pelo CBCS bons momentos na
programação paralela. Além de encontro em prol
de metas globais de sustentabilidade na construção
civil que envolveu o próprio conselho e importantes
associações nacionais e internacionais do setor, a
Conferência reuniu o C40, debate entre prefeitos das
grandes metrópoles mundiais.
Já o Fórum de Sustentabilidade Corporativa, com
representantes de empresas do mundo todo, mostrou
que o setor empresarial cada vez mais assume uma
postura sustentável nos negócios. Outro ponto alto foi o
Espaço Humanidade, no Forte de Copacabana, que,
além de abrigar encontros como o do C40, recebeu
cerca de 210 mil visitantes em 12 dias com um circuito
expositivo interativo que explorou os principais temas
da Conferência.

Como indutor de práticas eficientes na construção civil,
o CBCS também comenta nessa edição as restrições
impostas pelo Ministério de Minas e Energia, seguindo
recomendações mundiais, à fabricação e importação de
lâmpadas incandescentes que, até 2017, deixarão de
ser comercializadas no mercado nacional. Com
a decisão, se prevê que os brasileiros passem a utilizar
em maior escala a iluminação fluorescente e,
futuramente, a tecnologia LED, considerada a mais
eficiente atualmente.
Outro assunto desse número é o incentivo do CBCS à
compra legal de madeira pelo setor construtivo, trabalho
do Comitê de Materiais. Saiba mais sobre essa iniciativa
e conheça as opiniões e boas práticas de personagens
envolvidos com o assunto: setor imobiliário, associação
vinculada ao tema e poder público (Secretaria do Meio
Ambiente do Estado de São Paulo). Nas páginas 15 a 17
um posicionamento do CBCS traz mais detalhes sobre o
assunto enfatizando a importância da exigência do DOF
(Documento de Origem Florestal), em vigor desde 2006,
na aquisição de produtos florestais. Com uma produção
ilegal que gera, anualmente, prejuízos de até 15 bilhões
de dólares ao país e taxas de emissão de CO2 que
beiram os 56 milhões de toneladas, o tema pede uma
atenção especial por parte de diversas áreas, entre elas,
a construção civil, grande consumidora de madeira
tropical nativa.
Boa leitura!
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Especial

Rio+20 em Debate
Nabil Bonduki | Sergio Besserman | Aron Zylberman
Destaque das edições anteriores, a discussão em torno da Rio+20 evolui agora
para as perspectivas futuras do desenvolvimento sustentável. A convite do CBCS,
renomados especialistas brasileiros comentam erros e acertos da Conferência
das Nações Unidas na coluna especial Rio+20 em Debate.

Confira as opiniões do arquiteto Nabil Bonduki, do economista Sergio Besserman
e do engenheiro Aron Zylberman sobre os caminhos do planeta nos próximos
anos a partir tanto do documento oficial O Futuro Que Queremos quanto dos
milhares de compromissos gerados na ampla programação paralela.
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Discussões sem
Compromisso
Dentro do que já era esperado, os países presentes
na Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável não assumiram
compromissos significativos que possam gerar
mudanças na agenda ambiental. Mesmo os eventos
paralelos, como a Cúpula dos Povos, organizada
pela sociedade civil, ficou muito aquém de minhas
expectativas. As discussões no Aterro do Flamengo
foram muito dispersas, sem foco em temas
específicos e essenciais, assemelhando-se a
eventos como o Fórum Social Mundial, o que pela
magnitude de uma Rio+20, foi muito pouco.
Isto não quer dizer que tudo foi perdido.
A articulação entre entidades e movimentos
foi importante. E, ainda, podemos destacar
iniciativas como a do C40, no Forte de Copacabana.
Na Cúpula dos Prefeitos das maiores metrópoles do
planeta foram assumidas algumas metas de
redução na emissão de gases de efeito estufa.
Apesar desse avanço, tenho dúvidas com relação ao
grau de compromisso efetivo dos municípios
com essas metas.
Como arquiteto urbanista, lamento que o tema da
sustentabilidade urbana não tenha tido o destaque
que merecia. Áreas verdes, manejo das águas,
resíduos sólidos, prevenção de desastres em áreas
urbanas, mobilidade e construção sustentável,
entre outros assuntos, infelizmente não foram
tratados com a profundidade necessária na Rio+20.
O que houve foram centenas de debates, que não
estabeleceram metas claras. Por exemplo, fiz uma
palestra na Tenda do Movimento Nacional dos
Catadores, na Cúpula dos Povos, sobre resíduos
sólidos. Foi um debate interessante, dentre muitos
que já participei sobre o tema, mas nenhum efeito
concreto decorreu desse evento.
Para que essas discussões evoluam para estratégias
efetivas, é necessário que a sociedade estabeleça
uma pauta clara de sustentabilidade urbana, muito
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Por Nabil Bonduki
Arquiteto urbanista, professor de Planejamento
Urbano da FAU-USP e ex-secretário de Ambiente
Urbano do Ministério do Meio Ambiente

além da existente nos documentos genéricos
resultantes da conferência. Para reverter o quadro
de um país como o Brasil, sem tradição em
planejamento urbano, é muito importante uma
pressão maior para que os governos incorporem o
tema, assim como é essencial que o próprio setor
da construção civil cada vez mais agregue
esse assunto a sua agenda.
Em um ano de eleições municipais, por exemplo,
temas como o tratamento e destinação do lixo serão
centrais na agenda ambiental dos candidatos a
prefeito. Não haverá como dar as costas à Política
Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010,
que estabelece a obrigatoriedade do fechamento de
lixões até 2014, da coleta seletiva e da elaboração
de planos municipais e estaduais de gestão de
resíduos sólidos, a cargo das prefeituras. É um
exemplo de obrigações, definidas em lei nacional,
em um tema de sustentabilidade.
Sem diretrizes e uma legislação nacional como essa,
sem metas claras, fica muito difícil avançar em
assuntos como transporte público e mobilidade
urbana, implementação de áreas verdes e
drenagem urbana. A própria construção
sustentável tradicionalmente é muito pouco
debatida em época de eleições. Deveríamos ter
metas em todos esses temas, tanto em nível
nacional como internacional.
Em 1992, os debates interferiram muito mais no
documento final, o impacto foi muito maior, pois se
introduziu o conceito de desenvolvimento
sustentável e se produziu uma referência que foi a
Carta da Terra. Ainda que a Rio+20 não tenha
avançado, mostrou a necessidade de uma
articulação mais efetiva das várias iniciativas que
existem por parte da sociedade civil, comunidade
científica e da sociedade técnica no sentido de
estruturar políticas públicas para as cidades.
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Rio + 20:
O Futuro Dirá
O que o mundo vai pensar da Rio+20 ainda será
construído. Os próximos anos envolverão decisões
muito significativas para o destino de todas as
pessoas e instituições e “O Futuro Que Queremos”,
texto final da Conferência, poderia ter ajudado mais
na disseminação da informação. Entretanto, o
documento, embora frustrante no sentido do senso
de urgência, não é de perto o que há de mais
importante da Rio+20. Se é uma listagem ampla
com poucas decisões e prioridades, também não
deixa de cobrir o conjunto de temas. O fato de os
Chefes de Estado não terem conseguido produzir
um documento satisfatório faz parte de um
momento histórico em que os líderes não são
capazes de ações em assunto algum tampouco na
questão do desenvolvimento sustentável.
Mas, não critico, por exemplo, o adiamento para
2015 de definições da agenda ambiental. Em minha
trajetória como gestor, um pensamento muito
conhecido e verdadeiro é de que o processo é mais
importante do que a meta. A decisão da Conferência
pode fazer com que os próximos três anos e meio
sejam muito ricos, além do que seria inconsistente
formular decisões desconectadas das discussões e
negociações das mudanças climáticas já que a
COP17 da ONU, Conferência do Clima de Durban,
realizada no final de 2011, também apontou o ano
de 2015 para um acordo climático global a ser
implementado a partir de 2020. É interessante que
as duas Conferências tenham o mesmo cronograma
pela frente.
Com mais de três mil eventos na cidade do Rio de
Janeiro paralelos à programação estritamente
diplomática, uma das leituras que a história fará no
futuro da Rio+20 é de que a Conferência foi uma das
mais participativas na história das Nações Unidas.
Enquanto em 1992, havia os negociadores oficiais
de um lado e as Organizações Não Governamentais
de outro, reunidas no Aterro do Flamengo, em 2012,
com o planeta conectado, a participação e o debate
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Por Sergio Besserman
Economista, presidente da Câmara Técnica de
Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura do Rio
de Janeiro e professor no Departamento de
Economia da PUC-Rio

ocorreram em todo o mundo. Por aqui, a
diversidade e pluralidade dos encontros foram
muito positivas, desde os debates mais profundos
sobre ciência na PUC do Rio de Janeiro e discussões
com o setor empresarial à Cúpula dos Povos e
manifestações culturais e artísticas.
O Rio de Janeiro pode se orgulhar. A Rio+20 foi um
teste muito relevante pré-Copa do Mundo,
aniversário dos 450 anos da cidade em 2015 e Jogos
Olímpicos de 2016 no qual a cidade se saiu muito
bem. Cobrada para mostrar sua performance em
direção à sustentabilidade, a capital carioca
a p r e s e n t o u u m a i m p o r t a n t e c a r t e i ra d e
transformações do que tem feito como o
fechamento do lixão de Gramacho, a construção de
ciclovias e o programa de reflorestamento. O
caminho ainda é longo, pois o Rio possui passivos
ambientais imensos, mas tem consciência e está
fazendo mudanças importantes.
Quanto à evolução dos debates rumo a estratégias
efetivas, é o que veremos nos próximos anos e
décadas. Quando a Rio-92 acabou, a manchete dos
jornais no dia seguinte dizia “Fracassa a Cúpula da
Terra”. No entanto, hoje temos uma imagem
positiva daquele momento ainda que decisões da
época não tenham avançado. Ao longo do tempo
evidenciou-se que a Rio-92 havia acertado na
definição da agenda. Acredito que enquanto
processo, a Rio+20 é ainda mais forte: ao passo que
há 20 anos a mensagem era que degradávamos a
natureza em um ritmo perigoso, hoje o que
transmitimos é que a geopolítica global terá que
contar com governanças capazes de tomar decisões
fundamentais e efetivas e que se o modelo de
consumo da classe média generalizar-se, o planeta
colapsa. Ao mesmo tempo, é ilegítimo negar a
outros cinco bilhões de pessoas que aspirem ao que
há de melhor. O pensamento humano está
convocado a mudar em uma transformação do porte
do Renascimento.

Especial
Rio+20 em Debate
Há às vezes uma preocupação estranha de que a
sustentabilidade dependeria de uma redução do
consumo ou de que o crescimento econômico a todo
custo depende do quanto se consome. Não vejo
dessa forma. Não acredito que futuramente
teremos uma queda do consumo, mas uma
modificação muito radical daquilo que atualmente é
objeto de desejo e valorizado pela cultura humana.

O Futuro
Que Queremos
(E Não Teremos)
Por mais esforço que eu faça, não consigo fazer uma
avaliação positiva da Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio
+20). A história do copo meio cheio,ou meio vazio,
não se aplica. Talvez uma versão equilibrada aponte
para um copo um oitavo cheio. Nós, engenheiros,
entendemos que um projeto tem cinco elementos
fundamentais:objetivos claramente definidos,
orçamento, cronograma, um líder e uma equipe. O
documento oficial, aclamado pela diplomacia
brasileira como estupendo, não tem nenhum desses
elementos. O processo iniciado para se adotar
Metas de Desenvolvimento Sustentável até 2015 é
positivo, mas há um enorme ceticismo a respeito da
sua realização.

A precificação e a consciência ambiental social dos
impactos causados pelo homem é que definirão
uma economia de baixo teor de carbono. Enquanto
hoje é um símbolo de sucesso, um dia será
considerado feio, por exemplo, ter um carro a
diesel, com tração a não sei quantas rodas e capaz
de velocidades não permitidas em nenhuma estrada
brasileira.

Por Aron Zylberman
Diretor Executivo do Instituto Cyrela

valores (entre elas a Bovespa e a Nasdaq) se
comprometeram a promover iniciativas ligadas ao
desenvolvimento sustentável.
No segmento das organizações da sociedade civil,
também muitas coisas interessantes aconteceram.
Vale a pena ler a Carta Final da Cúpula dos Povos,
em que as denúncias habituais sobre o capitalismo
liberal e a globalização destrutiva são reiteradas. O
aspecto mais positivo é o potencial representado
pela possível sinergia dos vários movimentos
sociais, dos mais exóticos aos mais práticos.

No nível das megacidades, boas iniciativas
aconteceram. O grupo C40-Cities Climate
Leadership Group (Grupo de Cidades Líderes em
Mudança Climática) assumiu compromissos
importantes. Outra boa iniciativa foi da SLoCat –
Partnership on Sustainable Low Carbon Transport
(Parceria para o Transporte Sustentável de Baixo
Carbono). Mas, de novo, fala o ceticismo: será que
essas iniciativas regionais e municipais, mesmo que
positivas, serão suficientes? Eu acredito que não.

Cito aqui duas afirmações muito adequadas para o
momento em que estamos vivendo. A primeira é a
de um dos autores do livro Limites do Crescimento,
Jorgen Randers: “A humanidade buscará os
objetivos de curto prazo de aumento do consumo,
renda e estabilidade financeira, ignorando os
sinais cada vez mais evidentes do colapso
socioambiental”. A segunda, deste ano, de Kumi
Naidoo, diretor executivo do Greenpeace
International, se referindo ao documento final da
conferência: “É a mais longa nota de suicídio da
história humana”.

Na área empresarial merecem destaque duas
iniciativas: a Natural Capital Declaration
(Declaração do Capital Natural) em que 39
instituições financeiras (entre elas a CEF) se
comprometeram a incorporar critérios de
sustentabilidade nos seus negócios; e a Sustainable
Stock Exchange Initiative (Iniciativa Sustentável
das Bolsas de Valores) em que sete bolsas de

Encerro afirmando que a procrastinação dos nossos
líderes atuais será julgada com muita severidade
pelas gerações futuras, mas infelizmente, o custo
que todos pagaremos por essa inaceitável omissão
será muito alto. Espero, sinceramente, estar
completamente errado, mas a nossa cumplicidade
com a omissão dos nossos líderes não é uma opção
racional e muito menos sustentável.

setembro 2012
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Iniciativas de Destaque na Rio+20
Em paralelo às discussões entre os Chefes de Estado, que resultaram no
documento O Futuro Que Queremos, frustrante para muitos, a Conferência da
ONU sobre Desenvolvimento Sustentável trouxe uma programação paralela,
organizada por movimentos civis, entidades, empresas e grupos ambientalistas,
reconhecida como o ponto alto do encontro. Confira algumas iniciativas de
destaque incluindo um evento, com participação do CBCS, que reuniu as
principais associações nacionais e internacionais da construção civil.
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Iniciativas de
Destaque na RIO + 20
Foto: Aurélio Cardoso

Mesa de participantes do encontro Pensando o Futuro das Cidades.

Construção Sustentável Global

A

usente por muitas décadas no debate
sobre sustentabilidade, a construção civil,
setor estratégico na economia global,
reforçou na Rio+20 a mudança
de postura que tem acompanhado a
a atividade nos últimos tempos. No encontro
Pensando o Futuro das Cidades, o CBCS, a
Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil
(CBIC), o Conselho Empresarial Brasileiro para o
D e s e nvo l v i m e n t o S u s t e n t á ve l ( C E B D S ) , a
Federación Interamericana de la Industria de la
Construción (FIIC) e a Confederation of
International Contractor´s Association (CICA)
entregaram ao governo brasileiro e às Nações
Unidas documento com proposta de criação de um
Grupo de Trabalho para o estabelecimento, ao
longo dos próximos anos, de metas globais de
construção civil sustentável.

As organizações envolvidas esperam que a ONU
aceite a proposta, que seria coordenada pelo
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA), para que no prazo de um ano seja
estruturado um plano que contemple a diversidade
e particularidades dos cinco continentes com a
participação efetiva do setor, de pesquisadores e da
própria sociedade organizada. “Temos plenas
condições de oferecer as soluções necessárias que
o mundo atual exige, aliando crescimento
econômico, inclusão social e respeito ao meio
ambiente. Basta lembrar que toda a infraestrutura
para o desenvolvimento econômico dos países,
como construção de vias de transportes, produção
de energia, saneamento e moradia, entre outros,
passa pelo nosso setor”, destaca Paulo Safady
Simão, presidente do CBIC.
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Marcelo Takaoka, presidente do CBCS, acredita que
estabelecer metas nacionais e internacionais em
conjunto com entidades representativas do setor é
um importante passo no sentido de compreender e
reagir às questões climáticas. “Trabalhar a
sustentabilidade na construção civil significa
melhorar a eficiência em edificações, infraestrutura
e espaço urbano, trata-se de um conjunto integrado
de ações que resultam em economia de gastos e
melhora da qualidade de vida principalmente para a
sociedade”, afirma. O presidente do CBCS esclarece
que o impacto positivo do trabalho focado nos
centros urbanos deve-se ao fato de que cidades
ocupam apenas 3% da superfície terrestre,
consomem cerca de 70% da energia produzida no
planeta, sendo 40% desta energia consumida nas
edificações, ao mesmo tempo em que são
responsáveis por gerar cerca de 80% do PIB
mundial e descartar mais de 50% de todo lixo
produzido no mundo. “Um cenário que pode ser
traduzido tanto em foco dos problemas quanto
das soluções mais efetivas, onde já é possível,
por exemplo, trabalhar eficiência com as
tecnologias existentes para atingir economia de até
30% em energia consumida, o que significa
ganhos em termos sociais, econômicos e
ambientais”, conclui Takaoka.
Foto: Aurélio Cardoso

A mediadora da mesa Sonia Bridi, a presidente do CEBDS
Marina Grossi e o presidente do CBCS Marcelo Takaoka durante o
encontro Pensando o Futuro das Cidades.
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Construção
Sustentável
Global
Para a presidente do CEBDS, Marina Grossi, a
proposta estimula a adesão de preceitos
sustentáveis na construção em todos os países e
demonstra, pela mobilização das principais
representações da construção civil brasileira, o
avanço do debate acerca do desenvolvimento
sustentável no país e da forma como seus conceitos
já começam a se tornar presentes no dia a dia das
empresas. “Iniciativas como essa, no patamar das
Nações Unidas, têm um papel estratégico e
catalisador de ações complementares em âmbito
nacional, seja por legislações específicas,
incentivos (econômicos ou não) e até mesmo um
ambiente propício para as transformações
necessárias na cadeia produtiva da construção
civil”, sinaliza.
Manuel Vallarino, presidente da FIIC, acredita que a
divulgação da iniciativa elevará a discussão da
sustentabilidade na construção a um primeiro plano
de importância no cenário mundial. “Esperamos
poder integrar de forma sólida todos os atores
envolvidos na cadeia construtiva para
assegurarmos excelentes resultados”, ressalta o
panamenho. O engenheiro Daniel Tardy, presidente
da CICA, considera que a proposta do grupo de
trabalho global, com uma representação geográfica
equilibrada, contribuirá para a realização dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. “A
meta será desenvolver conceitos e direcionamentos
para o setor, garantindo a coerência com outros
indicadores intersetoriais, principalmente os
relacionados à utilização de recursos naturais,
eficiência energética e redução de emissões de
CO2”, aponta. Para isso, Tardy afirma que a ação do
governo, juntamente com o apoio dos
representantes das organizações internacionais
pertinentes e do setor privado, é fundamental para
a construção de parâmetros e critérios à integração
do planejamento e mobilidade urbanos a fim de
assegurar soluções alinhadas a nível global.
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Humanidade: Sucesso de Público
Com mais de 210 mil visitantes em 12 dias, o Espaço
Humanidade foi um dos grandes destaques da
Rio+20. Com uma programação que mesclou
tecnologia, cultura e educação, a estrutura
montada no Forte de Copacabana reuniu circuito
expositivo com salas temáticas relacionadas aos
assuntos da conferência assinado pela cenógrafa
Bia Lessa e uma biblioteca com acervo montado por
celebridades que indicaram os livros mais
marcantes em suas vidas, além de shows,
encontros, seminários e oficinas.
De acordo com a prefeitura carioca e as federações
das indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) e de São
Paulo (Fiesp), mantenedoras da iniciativa, o espaço
foi uma maneira de aproximar a população
do conceito de Rio+20 apresentando a
sustentabilidade dentro de uma perspectiva que
envolve, além de respeito ao meio ambiente,
crescimento econômico e inclusão social. De acordo
com o gerente do Centro Internacional de Negócios
do Sistema Firjan, João Paulo Alcantara, o fácil
acesso e a abertura ao público contribuíram
para o bom resultado da iniciativa. “As pessoas
elegeram o Humanidade como o meio pelo qual
poderiam participar da Rio+20. Foi possível
democratizar temas fundamentais para a reflexão
da sociedade”, aponta.
“A programação do Espaço Humanidade demonstra
que o setor privado entende a importância do
desenvolvimento sustentável como oportunidade
tanto de melhora da eficiência nas grandes cidades
quanto de retorno rápido dos investimentos
realizados para o sistema financeiro e já
busca formas de atuar de uma maneira mais
racional e equilibrada para se inserir neste novo
cenário e assim continuar a atender aos anseios da

Iniciativas de
Destaque na RIO + 20
Foto: Helcio Nagamine

sociedade”, avalia Marcelo Takaoka, presidente do
CBCS. “O Humanidade brilhou, a sociedade, a
iniciativa pública e privada, todos compraram a
ideia e o espaço proporcionou o debate entre
milhares de pessoas que faziam filas intermináveis
para conferir a iniciativa”, conclui Takaoka.
“De maneira lúdica e interativa, foi apresentado o
conceito de que ser sustentável é ser simples. Em
um espaço inovador em que toda a população foi
convidada a conhecer, o Brasil mostrou o
importante papel que exerce atualmente como um
dos líderes globais no debate da sustentabilidade”,
diz Paulo Skaf, presidente da Fiesp. Também
apoiaram o espaço a Fundação Roberto Marinho, o
Sesi-Rio, o Sesi-SP, o Senai-Rio, o Senai-SP, o
Sebrae e a Caixa Econômica Federal.
Com o grande sucesso, cogitou-se a possibilidade
de que a mostra seria prorrogada ou levada ao
Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o que não
se concretizou. Porém, não se descarta que, no
futuro, o circuito possa gerar frutos. “Estamos
estudando essa possibilidade para que o projeto
Humanidade possa ser desdobrado em novas
ações”, avisa Paulo Skaf.

Megacidades
Na extensa programação do Humanidade, um dos
eventos mais comentados foi o C40, a Cúpula dos
Prefeitos das maiores cidades do mundo. Resposta
à morosidade e lentidão dos chefes de Estado com
relação a avanços na agenda do desenvolvimento
sustentável, o grupo, criado em 2005 e atualmente
presidido por Michael Bloomberg, prefeito de Nova
York, se reúne de tempos em tempos para
compartilhar experiências bem sucedidas e assumir
compromissos em políticas municipais de
conservação ambiental.
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Na Rio+20, os representantes de 59 cidades, como
São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Nova York e
Seul, se comprometeram em reduzir as emissões de
gases de efeito estufa em 248 milhões de toneladas
até 2020 e 1,3 bilhão de toneladas até 2030.

United Nations Global Compact
na Rio+20
O envolvimento

Diferentemente de 1992
quando ainda eram poucas as
de lideranças empresas
que exploravam o
corporativas tema da sustentabilidade em
seus negócios, o mundo empresarial marcou
presença na Rio+20. Organizado pela United
Nations Global Compact, uma iniciativa das Nações
Unidas que incentiva por parte de empresas do
mundo a adoção de práticas de negócios
internacionalmente aceitas em direitos humanos,
relações de trabalho, meio ambiente e combate à
c o r r u p ç ã o, o F ó r u m d e S u s t e n t a b i l i d a d e
Corporativa: Inovação e Colaboração para O Futuro
Que Queremos foi um marco da Rio+20 ao reunir
pela primeira vez líderes empresariais em uma
conferência mundial sobre desenvolvimento
sustentável.
No total, o encontro teve mais de 2.700
participantes, entre empreendedores,investidores,
sociedades civil e acadêmica, cidades, governos e
Nações Unidas. Com mais de 120 sessões, o fórum
focou seis eixos temáticos: Energia e Clima, Água e
Ecossistemas, Agricultura e Alimentos, Economia e
Finanças de Desenvolvimento Sustentável,
Urbanização e Cidades, e Desenvolvimento Social.
Organizado pela subdivisão Global Compact Cities,
integrante da UN Global Compact, o eixo
temático Urbanização e Cidades proporcionou o
debate sobre premissas sustentáveis para o
desenvolvimento urbano, com foco em soluções
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Iniciativas de
Destaque na RIO + 20
Foto: Helcio Nagamine

capazes de engajar a participação dos setores
empresarial e público em conjunto com a atuação
de profissionais arquitetos, urbanistas,
engenheiros e comunidade acadêmica. As
empresas presentes no fórum anunciaram cerca de
200 compromissos em ações individuais e coletivas
nas áreas social, econômica e ambiental. Confira
em www.business.un.org.

comprometeram-se em promover o investimento
sustentável a partir de divulgação de dados de
sustentabilidade e desempenho das empresas
cotadas. Em uma declaração endossada por mais de
260 das principais escolas de negócios e
universidades do mundo, as instituições de ensino
compartilharam a meta de incorporar questões de
sustentabilidade ao ensino, pesquisa, e em suas
próprias atividades organizacionais e de gestão.

Entre outras ações efetivas do encontro, cinco
bolsas de valores, entre elas a Bovespa,

Global Compact Cities Programme
O que é?
O Global Compact Cities Programme, lançado em 2003, é dedicado à promoção
e adoção dos 10 princípios do Pacto Global pelas cidades e oferece uma
estrutura para traduzir os princípios para o dia a dia da governança e gestão
urbana. No espírito do Pacto Global da ONU, o Programa Cidades concentra a colaboração entre todos os
níveis de governo, empresas e sociedade civil a fim de aumentar a sustentabilidade, resiliência,
diversidade e adaptação dentro das cidades em face de complexos desafios urbanos.

Os 10 Princípios são:
1-Apoio e Respeito à proteção dos direitos humanos

6-Suporte à eliminação da discriminação em termos de

reconhecidos internacionalmente;

oportunidades de trabalho;

2-Rejeição ao abuso com relação aos direitos humanos;

7-Apoio à abordagem preventiva frente a desafios ambientais;

3-Defesa à liberdade de associação e ao reconhecimento

8-Compromisso para promover maior responsabilidade ambiental;

efetivo do direito de negociação coletiva;

9-Encorajar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias

4-Apoio à eliminação de todas as formas de trabalho

ambientalmente amigáveis;

forçado ou compulsório;

10-Trabalhar contra todas as formas de corrupção,

5-Defesa à abolição efetiva do trabalho infantil;

incluindo extorsão e suborno.
Fonte – site oficial (em inglês): http://citiesprogramme.com
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Notícias
Comitê de Energia
do CBCS apoia
exigência por
lâmpadas eficientes
no mercado
Entidade aponta que a substituição gradual
por tecnologias mais eficientes é positiva
As tradicionais lâmpadas incandescentes estão com os
dias contados. A exemplo de regulamentações
adotadas ao redor do mundo, desde o último dia 30 de
junho foi iniciado, no Brasil, o processo de restrição de
fabricação e importação da lâmpada convencional.
Com exceção de modelos para usos específicos, a
incandescente deve ser banida gradualmente do
mercado nacional até 2017, conforme portaria do
Comitê Gestor de Indicadores de Eficiência Energética
(CGIEE) do Ministério de Minas e Energia (MME).
As de potência 150W e 200W já não podem mais ser
produzidas ou importadas. As de 60W, que são as mais
utilizadas, deixarão de ser vendidas em junho de 2014.
“A eliminação gradual das lâmpadas incandescentes a
favor da evolução de tecnologias mais eficientes é
positiva e uma tendência mundial”, afirma Roberto
Lamberts, coordenador do Comitê Temático de Energia
do CBCS.
Com a medida, a expectativa do MME é que com uma
maior adesão a lâmpadas fluorescentes compactas,
que ao ganharem escala deverão ter seus preços
reduzidos para o consumidor, a economia de energia
será relevante. “As lâmpadas incandescentes são a
mais antiga forma de iluminação e uma das mais
ineficientes, pois apenas 5% do seu consumo é
destinado a iluminar, o restante é desperdiçado sob a
forma de calor, ou seja, esquenta mais do que ilumina.
Trata-se de um produto aparentemente barato, mas
que sai muito caro para o consumidor”, afirma Altino
Ventura Filho, Secretário de Planejamento e
Desenvolvimento Energético do MME.
Dados da secretaria sinalizam que, enquanto um
exemplar da lâmpada incandescente de 60W ligada por
quatro horas por dia pode representar um gasto de 7,2
kWh no final do mês, com a fluorescente compacta
equivalente, o consumo cai para 1,8 kWh, uma
economia de 75%. Em paralelo, o Programa Nacional
de Conservação de Energia Elétrica (Procel) aponta que
uma troca total de todas as lâmpadas incandescentes
de uso residencial pelas fluorescentes resultaria em
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uma economia de 5,5 bilhões de kWh por ano, o que
equivale ao consumo anual de todo o Distrito Federal.
Reciclagem – Todavia, um aspecto negativo da
utilização de lâmpadas fluorescentes é a necessidade
de um maior controle de descarte, pois é necessário
reciclar o mercúrio contido no produto. A Política
Nacional de Resíduos Sólidos trata do assunto. “No
âmbito desta Lei foi publicada em junho de 2012
deliberação do Ministério do Meio Ambiente, que prevê
a implantação de mais de 3 mil pontos de coleta e
reciclagem das lâmpadas em mais de 200 municípios”,
destaca Altino Ventura Filho.
LEDs – Se com as fluorescentes estima-se uma queda
considerável no consumo, a iluminação em LED (Light
Emitting Diode ou Diodo Emissor de Luz) representa
uma promessa de revolução no potencial de economia
energética. “Mas ainda precisamos evoluir na
normalização e testes de durabilidade e degradação”,
observa Roberto Lamberts. A dificuldade de comprovar
a qualidade de alguns fabricantes, a falta de normas
técnicas nacionais e o preço final ainda muito elevado
são obstáculos à adoção do LED.
Pesquisas do Departamento de Energia (US-DOE) dos
Estados Unidos, no entanto, indicam um rápido
crescimento da eficiência energética das lâmpadas
LED, saindo dos atuais 70 lm/W (lumens/watt) para
193 lm/W em 2020 e 203 lm/W em 2030. “Por outro
lado, estima-se que os custos de produção evoluirão na
razão inversa, tornando-se uma tecnologia bastante
acessível à maioria dos consumidores”, comenta Altino
Ventura Filho. A participação de tais lâmpadas no
mercado norte-americano deve chegar a 36% em 2020
e 74% em 2030, o que o Ministério de Minas e Energia
acredita será uma tendência mundial.
O mesmo US-DOE observa ainda, por meio de recentes
estudos, que além das lâmpadas LED não
apresentarem o inconveniente do descarte de
mercúrio, têm uma vida útil de até 40 mil horas,
podendo durar 6 vezes mais que lâmpadas
fluorescentes compactas e 40 vezes mais que as
incandescentes tradicionais. O descarte de seus
componentes (vidro, alumínio, aço, acrílico) ocorrerá
em uma frequência menor, além do que são
passíveis de reciclagem.

300.000.000
É o número de lâmpadas incandescentes
comercializadas no Brasil por ano.
Fonte: Secretaria de Planejamento Energético do MME
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Por Dentro do CBCS
Comitê de Materiais
do CBCS incentiva o
uso de madeira legal
na construção
Conselho inicia junto ao setor construtivo
trabalho de divulgação de orientações
eficientes quanto ao consumo responsável
da matéria-prima
Setor que mais consome madeira amazônica nativa, a
construção civil tem um compromisso importante no
que se refere à adoção de práticas responsáveis na
aquisição e consumo da matéria-prima, que
conduzam a cadeia madeireira ao aumento da
parcela de madeira extraída e comercializada
legalmente. Diante desse cenário, o Comitê de
Materiais do CBCS começou um trabalho que
envolverá todos os setores ligados ao uso da madeira
na construção em busca de premissas sustentáveis.
Temas como origem, métodos de extração,
t ra n s p o r t e , c o m e r c i a l i z a ç ã o, g a ra n t i a d a
procedência, identificação das espécies, tratamento
adequado para o uso, correta especificação e
aplicação, além do descarte final, já estão sendo
discutidos pelo grupo de trabalho que envolve, além
dos coordenadores do comitê, Vanderley M. John e
Vera Hachich Fernandes, a referência de experiências
das construtoras e informações de órgãos públicos e
associações, entre eles, a Secretaria do Meio
Ambiente do Estado de São Paulo.
Nessa edição, às páginas 15 a 17, o conselho divulga
um posicionamento que trata da seleção, aquisição e
transporte da madeira nativa e quais seriam as
formas básicas de consumidores e construtoras se
precaverem da aquisição de madeira ilegal ou fora da
especificação, seja pela espécie ou dimensões do
produto. O informativo traz esclarecimentos sobre a
importância do DOF (Documento de Origem
Florestal), que deve acompanhar espécies de
madeira nativa em seu transporte e armazenamento,
procedimentos para cadastrar-se no sistema de
emissão do documento e orientações tanto na hora
da compra e do recebimento da matéria-prima
quanto na fase de projeto para que arquitetos e
engenheiros selecionem a madeira mais adequada a
cada uso.
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Tais cuidados já são aplicados por alguns nomes do
setor, entre eles, a HM Engenharia, que projeta,
incorpora e constrói unidades habitacionais para o
segmento econômico. A empresa ressalta que a
aquisição de madeira legal pelo setor construtivo
representa um grande avanço na sustentabilidade
imobiliária com a atuação responsável, cumprimento
de legislação ambiental e divulgação aos
stakeholders. “A construção civil exerce um amplo e
forte papel na cadeia produtiva e extrativista da
madeira. Aplicar uma política interna, bem como
mecanismos que evitem a aquisição de madeira de
origem ilegal ou predatória são passos simples que
as empresas do setor podem fazer”, aponta Gustavo
Giordano Penteado, analista de sustentabilidade da
HM.
Além de palestras e treinamentos sobre o tema, o
analista destaca que entre as boas práticas da
construtora estão o controle de madeira legal, tanto a
parte documental como a parte física de estocagem e
o uso racional. Pelas dificuldades em assegurar que a
madeira adquirida segue a legalidade da extração ao
canteiro de obras, a HM pretende gradualmente
substituir o uso de madeira amazônica por espécies
de florestas plantadas. “No descarte, outra medida
que adotamos é a reutilização de sobras da madeira
para a fabricação de brinquedos educativos,
pintados por funcionários voluntários e doados em
creches e comunidades da região de atuação da HM
Engenharia, dando assim um destino nobre para o
resíduo de obra, fechando o ciclo de vida da matériaprima”, conta Gustavo.

O que diz o poder público?
Como grande consumidor de madeira que São Paulo
é, desde 2008, a Secretaria do Meio Ambiente (SMA)
do Estado implantou o programa Madeira Legal, no
sentido de coibir o desmatamento ilegal e
desenvolver políticas de compras públicas
responsáveis de madeira nativa. “As ações variam da
repressão policial a programas de orientação,
treinamento, educação ambiental e reconhecimento
às boas práticas”, aponta Carlos Beduschi, gerente
do programa no Departamento de Desenvolvimento
Sustentável da SMA.

Por Dentro do CBCS
O Madeira Legal divide-se nos subprogramas
Reposição Florestal e Cadmadeira. O primeiro
incentiva o plantio obrigatório de árvores em volume
equivalente ao utilizado por quem consome produtos
ou subprodutos de origem florestal. Já o segundo é
um sistema de compras públicas estaduais diretas ou
indiretas, que devem ser feitas por empresas com
cadastro no Cadmadeira, que exige dos comerciantes
a correta operação do Sistema DOF, ausência de
infrações ambientais estaduais e federais e
regularidades nos cadastros técnicos federais e na
Junta Comercial do Estado. Mais informações em
www.ambiente.sp.gov.br/madeiralegal.
Como resultados, o número de cadastros no Sistema
Estadual de Reposição Florestal passou de 1.985 em
2008 para 3.351 em 2011, ano em que mais de 5
milhões de árvores foram plantadas. No Cadmadeira,
são 42 certificados emitidos (Selo Madeira Legal em
reconhecimento a quem comercializa produtos
florestais nativos de forma responsável) e 142
empresas com cadastros válidos a participarem de
compras públicas. “Outro dado que merece destaque
é o número de novos homologados no Sistema DOF,
em que cerca de 80% são construtoras,
consequência do esforço entre SMA, IBAMA e
SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da Construção
Civil) no esclarecimento e treinamento dos
envolvidos”, avalia Beduschi, que reconhece a
iniciativa do CBCS ao afirmar que uma das
dificuldades em trabalhar o tema é justamente a
articulação com os diversos atores.

15%

MADEIRA
AMAZÔNICA

O Estado de São Paulo consome 15%
da madeira amazônica e, desse total,
70% é utilizada na construção civil.
Fonte: WWF BRASIL

Para garantir a legalidade da madeira
amazônica, além de exigir o DOF, a
aquisição deve ser feita pelo Sistema DOF:
http://servicos.ibama.gov.br/ctf/manual/html/160000.htm
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Posicionamento

Madeira
COMO ESPECIFICAR, ADQUIRIR E
RECEBER MADEIRA NATIVA LEGAL

A madeira é um material de vasto uso na construção
civil por sua qualidade estética e característica de
material “natural”. É utilizada como componente da
edificação, decoração ou mobiliário, sendo sua
demanda gerada por todos os agentes da cadeia de
construção: projetista, construtoras e consumidores
finais, que são conjuntamente responsáveis pela
procedência e legalidade do material.
Duas são as fontes de madeira: floresta de
re f lore s tame nto ou f lore s ta nativa. Com
características de produção agrícola, a floresta de
r e f l o r e s t a m e n t o n o g e ra l n ã o a p r e s e n t a
oportunidades ou interesse de irregularidade de
âmbito legal ou fiscal em sua cadeia produtiva. A
madeira nativa utilizada na construção brasileira é
geralmente oriunda da região Amazônica, com
atividade madeireira que apresenta indícios de
irregularidade, o que faz do material alvo para
atenção dos consumidores.
Mais da metade da madeira amazônica tem
origem ilegal 1,2,3,4. Por isso, instrumentos como o
Documento de Origem Florestal (DOF) foram criados
pelo governo para aumentar a possibilidade de
rastreamento da madeira nativa e demais produtos
florestais, desde a extração até a comercialização.
O DOF, emitido por meio do Sistema DOF, é
uma licença obrigatória para o controle do transporte
e armazenamento de produtos5e subprodutos6
florestais de origem nativa. No caso da madeira,
o DOF deve ser exigido na aquisição de todas as
espécies. Entretanto, há algumas formas de
adulteração do documento, que demandam
a atenção de todos os agentes da cadeia de
comercialização para garantir a legalidade do
produto.
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Posicionamento Madeira
Todas as espécies de madeira nativa devem
necessariamente estar acompanhadas do DOF em
seu transporte e armazenamento. Instituído pelo
IBAMA em 2006, o DOF é regulamentado pela
Instrução Normativa do IBAMA IN 112/06, alterada
pelas IN 134/06 e IN 187/08. De aplicação federal,
alguns estados operam sistemas equivalentes ao
Sistema DOF, como o SISFLORA (Sistema de
Comercialização e Transporte de Produtos
Florestais), que emite a Guia Florestal (GF) no Pará e
Mato Grosso; e o Sistema CAF (Sistema de Controle
de Atividades Florestais) que emite a Guia de
Controle Ambiental (GCA) em Minas Gerais.
Entretanto, todos estão integrados ao Sistema DOF.

Procedimentos para compra de madeira nativa legal
A madeira nativa deve sempre ser adquirida
de forma legal por meio do Sistema DOF.
Para isso, é necessário:
Preencher o Cadastro Técnico Federal - CTF
Cadastrar-se no Sistema DOF. O cadastro pode
ser feito por pessoa física ou pessoa jurídica:
Acessar a página de Serviços On-Line do IBAMA
- seção Cadastro
http://servicos.ibama.gov.br/cogeq/index.php

Orientações para o Cadastro de Pessoa Jurídica
http://servicos.ibama.gov.br/ctf/manual/html/frameJ.htm

Alguns estados assumiram a gestão do Sistema
DOF. Mais informações:
www.ambiente.sp.gov.br/madeiralegal

O Sistema DOF é uma plataforma eletrônica federal
por meio da qual são emitidos os Documentos de
Origem Florestal. O objetivo do sistema é rastrear
a comercialização de produtos nativos com base
na quantidade inicialmente explorada na floresta.
É operado por agentes de extração de madeira da
área florestal, comerciantes intermediários e
consumidores finais, mantendo o rastreamento em
toda a cadeia. Para acessar o Sistema DOF, os
envolvidos precisam fazer parte do Cadastro Técnico
Federal do IBAMA.
Com base no volume de toras extraídas da floresta e
no fator de rendimento volumétrico da serraria, é
computado um saldo de madeira nativa a ser
comercializado. Dentro do sistema DOF, o vendedor
oferta o volume acordado ao determinado
comprador. A madeira nativa ofertada fica
comprometida no saldo do vendedor e disponível ao
comprador para aquisição, até que seja aceita ou
recusada. Depois de realizada a transação comercial,
o volume é subtraído do saldo do vendedor.
No transporte do produto, o DOF acompanha a
madeira nativa, sendo sua garantia de legalidade.
As informações constantes do DOF são:
Dados do vendedor;
Dados de origem da madeira nativa;
Dados do produto, como:
Produto e espécie,
Quantidade,
Unidade,
Valor em reais;
Dados do comprador;
Placa do veículo de transporte;
Municípios de origem e destino;
Número do documento fiscal, validade do DOF
e código do controle.
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Solicitar homologação de um pátio no órgão
ambiental estadual competente
Depois do término da atividade no pátio
homologado, assim como o CNPJ, a inscrição no
Cadastro Técnico Federal e no Sistema DOF devem
ser encerradas.
Passos para aquisição por meio do Sistema DOF:
1. O vendedor irá emitir uma oferta ao comprador
(identificado pelo CNPJ ou CPF) dentro do Sistema DOF;
2. O comprador deve conferir os dados da
oferta, como vendedor (emissor), CNPJ, espécie da
madeira nativa, quantidade e unidade de medida;
- Pode se rejeitar a oferta caso não haja exata
correspondência entre todos os dados da madeira
nativa a ser comercializada e os dados informados
no sistema.
3. Aprovadas as informações, o comprador aceitará a
oferta e informará o local de destino do material
adquirido;
4. Após esse procedimento, o DOF poderá ser emitido
e deve acompanhar a carga durante seu deslocamento;
5. Depois de entregue a carga, seu recebimento deve
ser informado no sistema com o objetivo de finalizar a
transação.Todas as instruções para a correta operação
e mais detalhes sobre o Sistema DOF estão no site
http://servicos.ibama.gov.br/ctf/manual/html/
160000.htm.

Orientações para seleção da madeira
Cabe aos profissionais de arquitetura e engenharia,
na fase de projeto, selecionar o material mais
adequado a cada aplicação, devendo a especificação
estar detalhada em plantas, desenhos de
detalhamento e memoriais descritivos. A definição
do uso e das espécies de madeira da edificação
devem ser realizadas por esses profissionais, que
poderiam contribuir em acrescentar às peças de
especificação de projeto uma nota sobre a exigência
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Posicionamento Madeira
do DOF, como: “Somente adquirir madeira nativa
com DOF (Documento de Origem Florestal)”.
A aplicação da madeira nativa procede em usos
duráveis, que demandem as propriedades
oferecidas pelo material. Pela elevada qualidade
de algumas espécies, seu uso deveria ser restrito a
aplicações que exijam alta resistência, como usos
estruturais, enquanto madeiras nativas de
baixa densidade ou de reflorestamento podem
ser especificadas para usos com menor exigência
estrutural, como revestimentos e vedações,
e em aplicações temporárias, em execução
de obras, como formas e andaimes. Para
maiores informações sobre a propriedade de
espécies nativas, consultar a publicação Madeira:
uso sustentável na construção civil
http://www.ipt.br/centros_tecnologicos/
CTFLORESTA/publicacoes/3madeira:_uso_sustentavel_na
_construcao_civil.htm

Orientações para compra de madeira nativa
• A exigência do DOF é obrigatória para aquisição de
madeira nativa.
• A aquisição por meio do Sistema DOF é a primeira
forma de garantir a legalidade do produto.
• Para acessar o Sistema DOF é necessário estar
inserido no Cadastro Técnico Federal.
• Sempre checar o certificado de regularidade do
fornecedor com relação ao IBAMA.
• Não aceite ofertas sem o correto detalhamento
do produto adquirido. As informações detalhadas
de todos os produtos, espécies, dimensões,
quantidades e unidades de medida são essenciais
para aprovação da oferta.
• Ofertas com termos como “madeira mista” ou
“produto misto” devem ser rejeitadas, sendo
solicitada a revisão da oferta. A especificação
genérica da madeira nativa permite a
descaracterização do produto madeireiro.
• Apenas aceite o DOF com preenchimento dos
detalhes do destinatário. Assim fica garantido o
crédito de madeira nativa no pátio em que haverá o
consumo do produto.
• Exigir do fornecedor que certas informações
constem da nota fiscal, como espécie da madeira
nativa (nome popular e científico), dimensões dos
produtos e volume em unidades padronizadas, custo
unitário e custo total. Atrelar essa exigência ao
contrato com o fornecedor pode induzi-lo à adesão
dessa boa prática.
• O valor da madeira nativa abaixo do mercado pode
ser um indício de ilegalidade na cadeia.
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Orientações para recebimento do produto
• Conferir se a placa do veículo de transporte é a
mesma informada no DOF.
• Para verificar a autenticidade do DOF, conferir o
número da documentação fiscal, a validade do
documento e o código de controle no site do IBAMA.
• É recomendada a identificação das espécies e a
validação da correspondência entre a madeira nativa
entregue e o produto especificado na compra. Para
certificar-se das espécies adquiridas, controles de
dureza, umidade, aparência e odor podem ser feitas
por equipamentos no local e contribuem para a
caracterização das espécies. Obter mostruário das
espécies especificadas para comparação visual de
cor e aparência ou enviar para análise amostras da
madeira nativa recebida são alternativas.
• Os dados do produto especificados na nota fiscal
devem necessariamente conferir com os dados do
DOF. Além da espécie da madeira nativa, atenção
para descriminação de produto, quantidade e
unidade.
• Capacitar funcionários para a correta verificação
dos documentos e conferência do produto.
Medidas de verificação da legalidade por toda
a cadeia consumidora contribuem para o correto
funcionamento do Sistema DOF.

Para mais informações
www.cbcs.org.br/userfiles/comitestematicos/
materiais/CBCS_CTMateriais_Posicionamento_Como
-especificar-adquirir-receber-madeira-nativa-legal.pdf

Notas
1. A ilegalidade pode ser caracterizada pela ausência de título
de propriedade da área florestal explorada, pela falta de
autorização de corte das toras ou pela exploração de áreas
públicas, entre outras razões.
2. OESP. 65% do corte de madeira no Pará é ilegal, diz Imazon.
4. out. 2011. Disponível em:
www.estadao.com.br/noticias/impresso,65-do-corte-demadeira-no-para-e-ilegal-diz-imazon-,780855,0.htm.
3. Lentini, M. Introdução à indústria de madeira. Disponível em:
http://empresasefinancas.hsw.uol.com.br/industria-damadeira.htm. Acesso em: 10/10/2010.
4. Lawson, S. Illegal logging and related trade: indicators of the
global response. London: Chatam House, 2010.
5. Produtos florestais: aqueles que se encontram no seu estado
bruto ou in natura.
6. Subprodutos florestais: aqueles que passaram por processo
de beneficiamento.
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Entrevista

Fabio

Feldmann
O ambientalista e conselheiro do CBCS
Fa b i o Fe l d m a n n a p r e s e n t a s e u p o n t o
de vista sobre a Rio+20 e seus possíveis
desdobramentos e influências futuras da
Conferência com relação ao desenvolvimento
sustentável do planeta.

Oportunidade Perdida
Qual a sua análise a respeito da recente
Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20?
FF - Minha avaliação da Rio+20 é muito negativa.
Desde o Draft Zero, documento inicial da
conferência, a falta de foco em medidas essenciais já
era bastante criticada, o que acabou por se confirmar
no encontro. Não pontuar os limites do planeta foi um
grande equívoco dessa Conferência. Desconsiderar
que estamos próximos de um esgotamento é o que as
futuras gerações vão nos cobrar. Até questões
estruturais das Nações Unidas, como mudanças no
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA), ficaram muito mal colocadas.
O não comparecimento de importantes
lideranças mundiais e a agenda extremamente
ampla prejudicaram o impacto e a visibilidade
da Conferência?
FF - A ausência de lideranças mundiais como Barack
Obama, Angela Merkel e David Cameron foi grave na
minha opinião. A falta deles mostrou um desprestígio
muito grande do Brasil e da diplomacia brasileira. A
Conferência deixou de definir pontos fundamentais e
jogou decisões importantes para o futuro. Questões
como as metas de desenvolvimento sustentável
foram empurradas para 2015. O documento final, “O
Futuro Que Queremos”, com “gosto de comida
requentada”, é uma compilação de propostas
anteriores, como a Agenda 21 e o Plano de
Implementação da Rio+10. Por isso tudo, considero
que a Rio+20 foi uma oportunidade perdida.
Em um artigo no Jornal Brasil Econômico, o Sr.
destacou dois momentos da Rio+20 (o C40 e
Os Diálogos Sustentáveis). O que faltou aos
Diálogos Sustentáveis para que
influenciassem a redação do documento final e
por que o C40 pode ser considerado uma boa
referência dentro do evento?
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FF - A ideia dos Diálogos Sustentáveis foi positiva,
afinal foi a primeira vez que se organizou em uma
reunião de governos, diálogos com personalidades e
sociedade civil. Mas, nesse caso, a execução deixou a
desejar. Não foi bem definido como as sugestões se
incorporariam ao evento oficial. Tanto é verdade que
o texto final da Rio+20 dizia que a “sociedade civil foi
representada nos Diálogos Sustentáveis”, mas ela
mesma exigiu a retirada dessa menção no texto
porque não considerou que suas mensagens foram
incorporadas ao documento.
Já o C40, a Cúpula de Prefeitos das Grandes
Metrópoles Mundiais, mostra que diante da inércia
dos governos nacionais há possibilidades de agir
localmente. A ideia, uma iniciativa de Bill Clinton e
liderada por Michael Bloomberg, prefeito de Nova
York, é bastante criativa: reunir as megacidades do
mundo, emissoras de gases de efeito estufa em
níveis superiores a muitos países, para troca de
experiências no modo de lidar com as mudanças
climáticas a fim de estabelecer compromissos.
Que outros momentos da programação
paralela ao evento oficial da Rio+20 o Sr.
destaca? Por quais razões?
FF - Foi justamente fora do Riocentro, que sediou a
programação oficial, onde aconteceram as iniciativas
mais interessantes. O Espaço Humanidade, no Forte
de Copacabana, atraiu um grande público e foi
hóspede, por exemplo, do já mencionado C40.
Outros eventos mostraram que o setor empresarial
está assumindo sua responsabilidade no
tema sustentabilidade. Já a PUC-RJ foi palco do
Fórumde Ciência, Tecnologia e Inovação para o
Desenvolvimento Sustentável, que contou com a
presença de cientistas de todo o mundo. Iniciativa
importante porque mostra que a ciência cada vez
mais reconhece os limites e a necessidade de ações
urgentes para o planeta.
Como o Sr. acredita que se dará a continuidade
aos debates realizados na Rio+20? Qual o
papel da sociedade, governo e iniciativa
privada no sentido de buscar o cumprimento
dos compromissos assumidos na Rio+20?
FF - O setor empresarial, o mundo acadêmico e a
sociedade civil se saíram muito bem na conferência,
enquanto governos mundiais tiveram um
desempenho muito aquém do esperado. Creio que,
com relação a mudanças a caminho de um planeta
mais sustentável, a Rio+20, como foi conduzida,
influenciará muito pouco. Há de se fazer muita
pressão sobre os governos para que algo mais efetivo
ocorra.

Saiba mais
sobre o CBCS

CBCS terá Comitê
Temático de
Gerenciamento de
Riscos Ambientais
O CBCS acaba de criar o Comitê Temático de
Gerenciamento de Riscos Ambientais, que tem por
objetivo ampliar o conhecimento e a troca de
experiências sobre o adequado gerenciamento de
riscos ambientais relativos aos empreendimentos
imobiliários e de construção civil. Os principais riscos
ambientais que podem gerar responsabilização das
empresas e de seus administradores, além de atrasos
no cronograma de obras e mesmo inviabilização de
empreendimentos, estão associados a intervenções
em espaços territoriais especialmente protegidos
(áreas de preservação permanente, de proteção de
mananciais, reserva legal, unidades de conservação
etc.), ocupação de áreas contaminadas, poluição
sonora, impactos à paisagem, saúde e segurança no
ambiente de trabalho, gerenciamento de produtos
perigosos e resíduos da construção civil, taxa de
impermeabilização de solo, entre outros. Entende-se

Mudança na Diretoria
Desde junho, Érica Ferraz de Campos
integra a diretoria do CBCS. Arquiteta
urbanista e mestre em Engenharia Civil
pela Escola Politécnica da Universidade de
São Paulo, a ex-coordenadora técnica do
conselho substitui Diana Csillag.
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por gerenciamento adequado de riscos ambientais a
identificação, avaliação, prevenção e mitigação
desses riscos, assim como a implementação de ações
corretivas quando já tiver sido configurada a
ocorrência de dano ambiental.
Ocorre que, com frequência, quando se faz algum
gerenciamento de riscos ambientais no setor
imobiliário e de construção civil, parte-se de uma
visão fragmentada do assunto, o que resulta também
em ações nem sempre eficientes e eficazes. Assim,
como um primeiro resultado de suas atividades, o
novo CT pretende produzir um mapa consolidado dos
riscos ambientais que normalmente afetam o setor,
assim como a recomendação de um conjunto de
medidas que possam prevenir e mitigar tais riscos.
O CT Gerenciamento de Riscos Ambientais terá como
coordenador o advogado Fernando Tabet, e contará
com a colaboração do engenheiro ambiental Adriano
Macorin. O novo CT será inaugurado no mês de
novembro de 2012. Nesse evento, serão debatidos os
principais riscos ambientais que afetam o setor
imobiliário e de construção civil. A partir daí, será
definida uma agenda de reuniões do CT e a formação
de subgrupos de trabalho.

Acompanhe o CBCS
nas mídias sociais
O CBCS está presente no
mundo virtual com contas
oficiais no Twitter e
Facebook, gerenciadas
pela assessoria de
comunicação. No Twitter
temos 1.180 seguidores.
No Facebook já são mais de
4 mil fãs.
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