Ata 1a Reunião Subgrupo 1 – Projetistas e construtores/incorporadores
Estiveram reunidos na sala de reuniões da Sindicel na Av. Dr Cardoso de Melo, 1855, 9º andar,
cj 91 - Vila Olímpia – São Paulo/SP, às 13h30 do dia 24 de setembro do corrente ano, os
coordenadores do Subgrupo 1, Michele Fossati e Veridiana Atanasio Scalco do CB3e,
juntamente com os seguintes participantes: Maria Teresa Silveira (Eletrobras), Marcos Torres
Boragini (Siemens), Alex Frazatti (Aureside ), Fábio Pires Takacs (DNPC – ABRAVA), Alessandra
Beine (CBIC), Tony Marcos Malheiros (CBIC), Érica Ferraz (CBCS), Marcia Donato (Abrasip),
Marcos Pelizzon (Emmeti), Jorge Chaguri Júnior (Abrinstal), Lilian Sarrouf (Sinduscon/SP),
Antonio Maschietto Jr (Procobre), Pedro Marcos Guedes Okuhara (Siemens). A reunião iniciouse às 14h00 em função do número de pessoas presentes no horário estipulado.
Durante a apresentação das necessidades do Programa PBE Edifica relativo ao setor de
Projetistas e construtores/incorporadores foram apresentados os seguintes questionamentos,
sugestões e encaminhamentos:

1. A reunião iniciou-se às 14h00. Estavam presentes nove membros externos,
além das coordenadoras do Subgrupo 1 (CB3e) e a arquiteta Maria Teresa
Silveira representando a Eletrobras.
2. Todos os membros da reunião efetuaram as devidas apresentações.
3. Veridiana A. Scalco (CB3e/UFSC) iniciou a apresentação dos slides enviados por
e-mail previamente. Nos slides constava o início da articulação dos subgrupos,
os documentos necessários para a etiquetagem de edificações, os atores
envolvidos e a sua importância no processo, além do detalhamento da
documentação a ser enviada na etapa de projeto para edificações comerciais,
de serviços e públicas e residenciais. Os aspectos apresentados foram
discutidos ao longo da apresentação,.
4. Alguns participantes discutiram sobre o momento ideal para o pedido da
etiqueta: antes ou depois de passar pela prefeitura.
5. Tony Marcos Malheiros (CBIC) questionou o timing e sugeriu que a
etiquetagem precisa se tornar compulsória para o programa progredir.
6. Marcia Donato (Abrasip) e Marcos Pelizzon (Emmeti) reforçaram que a
sustentabilidade está na moda e que as construtoras estão procurando por
isso.
7. Marcos Pelizzon (Emmeti) falou que existem normas e que elas devem ser
seguidas nos projetos (Ex.: caso da Legionella em sistemas de aquecimento de
água).

8. Michele Fossati (CB3e/UFSC) salientou que nas reuniões do Subgrupo 7 serão
discutidas as questões técnicas. Estas questões não fazem parte do escopo do
Subgrupo 1.
9. Jorge Chaguri Júnior (Abrinstal) reforçou que esta discussão não se encaixa
neste Subgrupo e que não podemos ampliar muito o escopo.
10. Alessandra Beine (CBIC) sugeriu um checkist para o solicitante conferir se a
documentação reunida está completa. Veridiana A. Scalco (CB3e) comenta que
o checkist pode ser uma estratégia do OIA para facilitar o processo e não há a
necessidade de constar no RAC.
11. Tony Marcos Malheiros (CBIC) sugeriu fixar um momento para entrar com a
solicitação (Ex.: depois da aprovação do projeto na prefeitura para evitar
retrabalhos e documentação faltante/inconsistente).
12. Pedro Marcos Guedes Okuhara (Siemens) sugeriu um documento para ser
enviado na etapa de projeto sobre os sistemas de iluminação/condicionamento
de ar (documento que descreva a operação/controle do sistema).
13. Tony Marcos Malheiros (CBIC) sugere trocar o termo “uso do ambiente” por
“identificação do ambiente” no RAC para evitar processos.
14. Tony Marcos Malheiros (CBIC) sugeriu que nos projetos deveria constar o
mobiliário fixo.
15. Jorge Chaguri Júnior (Abrinstal) questionou a sugestão, pois o mobiliário não
influencia nos cálculos e pode engessar a etiquetagem.
16. Tony Marcos Malheiros (CBIC) perguntou se existe um período fixo para as
revisões das Portarias, pois acha relevante.
17. Iara Santos (CTE) comentou sobre uma consultoria que prestou para um grande
hospital e o Regulamento mudou no meio do processo. Com as alterações, o
projeto que seria A passou a ser C. O solicitante da consultoria suspendeu a
etiquetagem. Ela sugere que seja como na certificação LEED, onde existe um
registro de projeto que indica sob qual RTQ o edifício está sendo projetado e,
portanto, este que deve ser considerado na etiquetagem.
18. Jorge Chaguri Júnior (Abrinstal) disse que este problema ocorre com as normas
também, se a norma muda no meio do processo os projetistas precisam refazer
o projeto.
19. Lilian Sarrouf (Sinduscon/SP) lembrou que este prazo consta no RAC e insistiu
que em obras grandes este prazo (12 meses) pode ser superado.
20. Na definição do responsável pelo projeto do condicionamento de ar
apresentada nos slides, sugere-se a alteração para apenas engenheiro
mecânico e não engenheiro mecânico ou eletricista.
21. Marcos Pelizzon (Emmeti) disse que uma edificação não pode ter nível A em
um local que, para a sustentabilidade da cidade, a sua implantação demandaria

um estudo viário e a consideração do entorno. Complementa ainda que o
escopo deveria ser divido em função do porte de obra.
22. Maria Teresa Silveira (Eletrobras) lembrou que a etiqueta atesta apenas a
eficiência e não a sustentabilidade. Não podemos ampliar o escopo.
23. Veridiana A. Scalco (CB3e/UFSC) coloca em discussão a diferença de termos no
RAC para instalações elétricas. No caso de seção/circuito precisamos
regionalizar a nomenclatura.
24. Sugestão de Antonio Maschietto Jr (Procobre): exigir a certificação elétrica
relativa à segurança. Veridiana A. Scalco (CB3e/UFSC) sugere que certificações
externas poderiam entrar como bonificação a depender do tema.
25. Marcia Donato (Abrasip) disse que é unanime o fato da instalação não seguir o
projeto e que deveria ter certificações de instalação ou comissionamento para
garantir a instalação de acordo com o projeto. Sugestão: bonificação para
comissionamento. Várias pessoas concordaram e Jorge Chaguri Júnior
(Abrinstal) disse que isto seria um sonho e outras pessoas falaram que pode ser
um custo a mais.
26. Lilian Sarrouf (Sinduscon/SP) defendeu a etiquetagem ressaltando que ela não
é perfeita, mas que temos diversas etapas: etapa de projeto e etapa de edifício
construído. O edifício construído deve atender ao que foi apresentado na etapa
de projeto. Salientou também que seria bom ter uma etiqueta de uso e
operação.
27. Érica Ferraz (CBCS) sugeriu que houvesse a inclusão de uma cláusula na
etiqueta dizendo que “este empreendimento está etiquetado para o projeto e
que o nível de eficiência deve ser confirmado através da etiqueta do edifício
construído”.
28. Tony Marcos Malheiros (CBIC) falou que é absurdo etiquetar a envoltória de
um edifício residencial com condicionamento de ar. Veridiana A. Scalco
(CB3e/UFSC) explicou que na etiquetam de edifícios residenciais este ponto é
apenas informativo e que a envoltória é considerada naturalmente ventilada
nos cálculos.
29. Após a apresentação do slide final, Veridiana A. Scalco (CB3e/UFSC) e Michele
Fossati (CB3e/UFSC) abrem as discussões específicas aos participantes.
30. Tony Marcos Malheiros (CBIC) sugeriu um encaminhamento da reunião onde
Veridiana A. Scalco (CB3e/UFSC), Michele Fossati (CB3e/UFSC) e Maria Teresa
Silveira (Eletrobras) descrevessem as dificuldades de cada item para que todos
pudessem elaborar mais sugestões para a próxima reunião.
31. Iara Santos (CTE) comenta que a interação entre os projetistas é fundamental e
o ideal era que a interação com o OIA fosse feita pela mesma pessoa.

32. Iara Santos (CTE) fala que o CTE já tem diretrizes para orientar os clientes. Ela
sugere que as resposta às dúvidas sobre etiquetagem sejam abertas para todos
verem o que foi respondido. Por fim, Iara elogiou os manuais e a agilidade nas
respostas do e-mail etiquetagem. Veridiana A. Scalco (CB3e/UFSC) comenta
que o fórum de dúvidas está terminando de ser estruturado.
33. Alessandra Beine (CBIC) insiste na criação de um roteiro/checklist para
identificar a documentação a ser enviada e elogiou a tabela com a
documentação em itens apresentada nos slides por ficar mais fácil de verificar
se tudo foi enviado.
34. Jorge Chaguri Júnior (Abrinstal) falou da padronização da nomenclatura que
facilita o entendimento do que deve ser enviado.
35. Alguns participantes comentam sobre a possibilidade do envio de projetos em
nível preliminar. Não seria fixada uma etapa, pode ser o estudo preliminar
desde que o projeto possua todos os critérios exigidos.
36. Jorge Chaguri Júnior (Abrinstal) comenta sobre o último ponto da discussão dos
slides como sendo algo fundamental, pois temos q evoluir no futuro para
avaliação de sistemas e não de equipamentos como é hoje em dia.
37. Maria Teresa Silveira (Eletrobras) sugeriu etiquetar somente projetos já
aprovados na prefeitura, pois as áreas já estariam checadas.
38. Jorge Chaguri Júnior (Abrinstal) e Marcia Donato (Abrasip) falaram que nos
projetos enviados para a prefeitura já consta quadros resumo com as
informações de áreas e Márcia perguntou se isso valeria como declaração.
Michele Fossati (CB3e) afirma que sim, desde que possua assinatura.
39. Lilian Sarrouf (Sinduscon/SP) disse q esperar pela prefeitura pode-se perder o
timing do lançamento da obra.
40. Lilian Sarrouf (Sinduscon/SP) comenta que se deve valorizar o projetista que
projetou um edifício etiquetado eficiente, mesmo se o construtor optou por
não construir aquele edifício.
41. Maria Teresa Silveira (Eletrobras) explica que no futuro pretende-se utilizar
peritos para a etiquetagem de edifícios, como ocorre em alguns países na
Europa.
42. Ocorrem algumas discussões sobre os peritos/sistema de certificação de
pessoas se não teria muita subjetividade.
43. Tony Marcos Malheiros (CBIC) sugeriu criar um subgrupo no Yahoo para as
discussões gerais até a próxima reunião.
44. Veridiana A. Scalco (CB3e/UFSC) e Michele Fossati (CB3e/UFSC) reforçaram
algumas vezes durante a reunião que todas as sugestões feitas durante a
reunião deverão ser formalizadas através do envio do formulário passado
previamente por e-mail.

45. A reunião encerrou às 17h30.
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