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Editorial

C

om o objetivo de estimular o debate sobre eficiência energética
no setor da construção civil e refletir sobre a medida de redução
das tarifas brasileiras de energia elétrica para os setores
residencial, de comércio e de serviços, agricultura e industrial, essa
edição do CBCS Notícias traz cobertura especial com a participação
de especialistas e estudiosos de todo país. O benefício concedido pelo
governo à população pode significar aumento de competitividade
econômica do Brasil em relação ao panorama mundial, mas deve
estar acompanhando de políticas públicas educacionais e iniciativas
capazes de conscientizar sobre o uso racional de energia elétrica,
além da necessidade constante de pesquisa em fontes alternativas de
energia. Alerta a isso, menos de um mês após o anúncio da redução,
a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) lançou a cartilha
Use a Energia com Inteligência, disponível em www.aneel.gov.br/
biblioteca/downloads/livros/Cartilha_use_energia.pdf
Ainda nesse número, é apresentada a evolução do Programa
Brasileiro de Etiquetagem de Edificações, tema discutido em maio
de 2012 no boletim CBCS Notícias#3. Importante no incentivo à
eficiência energética dos edifícios brasileiros, a ação da Eletrobras
e do Inmetro, com apoio de várias instituições acadêmicas do país,
planeja estratégias para a disseminação mais ampla da ferramenta
no setor da construção e entre os consumidores. Saiba quais são
as novidades e confira o que pensam profissionais que aderiram
à importância da etiqueta como ferramenta para a valorização
dos imóveis.
Já na seção Notícias, esse boletim traz as primeiras informações para
aquecimento rumo ao 6º Simpósio do CBCS, que neste ano acontecerá
no dia 17 de setembro em São Paulo com o tema “Soluções integradas
para sustentabilidade em edifícios, bairros e cidades”.
Boa leitura!
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Especialistas analisam possíveis
consequências dos cortes na conta
de energia e apontam caminhos para
uma construção civil nacional mais
eficiente do ponto de vista energético
Cobertura Especial Eficiência Energética
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“A conta de luz, neste ano de 2013, vai baixar 18% para o consumidor
doméstico e até 32% para a indústria, a agricultura, o comércio e
serviços”. Com essa declaração em rede nacional, a presidenta Dilma
Rousseff anunciou, em janeiro, o que para muitos é um marco diante
de uma tarifa de energia tida como uma das mais caras do mundo. Com
objetivo de reduzir os custos de produção e estimular a economia, a
Lei 12.783 que foi comemorada por representantes do setor produtivo
como a Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), é
tema para reflexão.
Coordenador do Comitê Temático de Energia do CBCS, o engenheiro
Roberto Lamberts e professor da Universidade Federal de Santa Catarina
acredita que a queda das tarifas pode resultar em um aumento no
desperdício de energia em nível residencial. “O brasileiro gasta pouca
energia comparado ao consumo de outros países. Por outro lado, ele
economiza com base muitas vezes no preço final. Por isso, baixar o
custo de energia me parece um contrassenso”, afirma Lamberts.
Já Marcos Freitas, coordenador do Programa de Planejamento Energético
da Coppe/UFRJ (Instituto Alberto Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de
Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro) e do Ivig/Coppe/UFRJ
(Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais), concorda que baixas
de preço podem abrir brechas para um consumo maior, mas mesmo com
o anúncio dos cortes, não acredita que haverá uma diminuição tão brusca
na conta de luz. “O valor da energia pode ser barato na geração, mas não
considero que isso se repita na distribuição. Assim, não enxergo espaço para
um aumento considerável no consumo”. Para Freitas, o gasto de energia é
algo já em ritmo crescente nos últimos tempos, devido ao incremento de
renda de muitos brasileiros para os quais a conta de energia passou a não
exercer um peso tão grande no orçamento.
Analisando hábitos do consumidor contemporâneo, Lamberts (veja
entrevista na página 9) e Freitas dividem a opinião de que hoje a ponta na
qual o consumo mais cresce é na refrigeração do ambiente. “As pessoas
adquirem, cada vez mais, equipamentos de climatização, ocasionando um
consumo desordenado de energia, principalmente no verão. Por isso, é
preciso priorizar o conforto térmico na concepção de imóveis, mas isso não
é fácil. É algo mais viável nas novas edificações do que nas já construídas”,
aponta o professor Marcos Freitas.
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Reflexos na Indústria da Construção
Se para o consumidor comum, a redução de tarifas pode
dar margem a um aumento de consumo, na indústria, são
apontados alguns benefícios. “A diminuição da pressão
inflacionária derivada do custo da energia no preço final
dos insumos é algo bastante auspicioso para o segmento
da construção civil. A manutenção dos preços dos
insumos num mercado altamente competitivo é um fato
muito promissor. Espera-se um período mais tranquilo em
questão de custos”, destaca Roberto Kauffmann, presidente
do Conselho Empresarial da Indústria da Construção da
Firjan e do Sindicato da Indústria da Construção Civil no
Estado do Rio de Janeiro.
Kauffmann lembra que dos 50% da energia elétrica
consumida por indústrias no Brasil, 30% se restringe
a seis setores: cimento, aço, alumínio, ferroliga,
petroquímica e papel e celulose. Desses, três (cimento,

aço e alumínio) estão entre os principais insumos da
construção civil. “Portanto é relevante o barateamento
da energia na formação de preço dentro do setor da
construção quer pela redução do valor de compra
desta energia, quer pela iniciativa da busca por
energia alternativa”.
Em termos de eficiência energética no setor, o executivo
ressalta como positivo o caso do aço, cuja produção
está entre as que mais investem em geração própria
de energia hidroelétrica. Para o futuro, Kauffmann
sinaliza a necessidade constante de pesquisa em fontes
alternativas. “Nos Estados Unidos, por exemplo, a
indústria cimenteira tem se utilizado muito da queima
de pneus usados como alternativa para geração de
energia. Como dizem os economistas, cortar custos é
como cortar unha. Tem-se que estar sempre atento”.

Telhados Solares
O investimento em fontes alternativas é um dos
principais caminhos apontados pelos especialistas para
uma produção de energia mais eficiente. Na construção
civil, uma solução promissora é a solar fotovoltaica,
principalmente quando integrada à arquitetura da
edificação. “Módulos solares fotovoltaicos podem
funcionar como elementos de revestimento de coberturas
e fachadas, parte do envelope da edificação. Sem ocupar
nenhum espaço extra, geram energia logo ao lado do
ponto de consumo”, explica Ricardo Rüther, professor
do Departamento de Engenharia Civil da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) e diretor técnico do
Instituto Ideal (Instituto para o Desenvolvimento de
Energias Alternativas da América Latina).
Bastante em voga em outros países, como Alemanha,
Estados Unidos e Índia, no Brasil, onde os módulos vêm
sendo instalados na cobertura dos novos estádios para
a Copa do Mundo, sua inserção ainda caminha a passos
lentos e a redução das tarifas de energia elétrica pode frear
o avanço dessa tecnologia. “Como a competitividade da
solar fotovoltaica integrada na edificação está relacionada
com os custos da energia convencional, se há um corte na
tarifa fica mais difícil competir. Mas, os preços da geração
fotovoltaica continuam a cair e os da energia convencional
seguem aumentando. Mesmo com a redução divulgada
pelo governo, em cidades como Belo Horizonte, continua
mais barato para um consumidor residencial gerar energia
de um telhado solar do que comprar da Cemig”, analisa
Ricardo Rüther.
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Se hoje a participação da fonte solar fotovoltaica é irrelevante na matriz energética brasileira, a aprovação em
2012 de normativa da Aneel (Agência Nacional de Energia
Elétrica) autorizando a conexão à rede de distribuição de
mini e microgeradores elétricos a partir de fontes renováveis abre algumas perspectivas para o setor. “Tem havido
um progresso em nossa regulação, mas esse é apenas um
dos componentes. É necessário articular melhor as políticas de financiamento. As próprias concessionárias de
energia precisam facilitar ou melhorar o entendimento
de como essas tecnologias na verdade não representam
uma ameaça, podendo funcionar como um complemento bastante interessante ao sistema centralizado de
energia”, observa Gilberto Jannuzzi, professor de Sistemas Energéticos da Faculdade de Engenharia Mecânica
da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).
Recentemente, Jannuzzi coordenou na Unicamp, o
Inova FV, encontro que, em sua 3ª edição, discutiu
as possibilidades brasileiras de inovação para o
estabelecimento do setor de Energia Solar Fotovoltaica.
No país, o evento é o único a reunir especialistas para
discutir o setor. “É paradoxal que no Brasil, com alta
insolação, e uma grande reserva de silício, principal
matéria-prima utilizada na fabricação dos componentes
fotovoltaicos, não haja uma atividade expressiva em torno
dessa tecnologia. No Inova, mostramos que os entraves à
energia solar fotovoltaica por aqui não são um problema
só de pesquisa, mas também de indústria e de governo.
A participação de todos esses agentes é fundamental”.
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Desafios
Como reforçou Jannuzzi, a criação de um mecanismo
de financiamento é de extrema importância para
atrair o interesse dos consumidores de energia. A
opinião é compartilhada pelo pesquisador Ricardo
Rüther. “Se custa, por exemplo, R$ 15 mil um telhado
solar para abater uma conta de R$ 100 por mês, é
necessário encontrar maneiras de financiar esses R$ 15
mil. Os brasileiros podem financiar a casa própria, um
veículo inclusive a juro zero, mas ainda não têm como
financiar um telhado solar. Resolvida esta questão, essa
tecnologia tem potencial para avançar”.
Para isso, a indústria de produção de painéis e
componentes fotovoltaicos também deve ser
incentivada a se estabelecer no país, o que ainda
acontece de maneira muito tímida. “Há de se reconhecer
que não somos produtores de painéis fotovoltaicos ou,
pensando em outra fonte não convencional, tampouco
somos desenvolvedores em potencial de soluções para
geração de energia eólica, com exceção da experiência
da Enersud, empresa que desenvolve aerogeradores
de pequeno porte. Somos compradores e montadores
de equipamentos. Portanto, sem a nacionalização
dessa indústria, ou de parte dela, e estímulo ao
desenvolvimento tecnológico, além de criação de
regras de obrigatoriedade para o uso dessas fontes,
esse mercado no Brasil dificilmente se abrirá”, opina
Marcos Freitas, pesquisador da COPPE/UFRJ.
Freitas acrescenta que outra barreira para a entrada
mais efetiva dessas fontes na matriz energética
brasileira é a dificuldade de abertura em mercados já
conquistados por outras fontes. “Em pontos do país
mais remotos onde o sistema interligado não chega,
existem os recursos da Conta Consumo de Combustíveis
(CCC), um subsídio à energia térmica pago com
transferência de recursos da geração hidroelétrica,
que atende prioritariamente ao Sistema Interligado.
Como exemplos, temos o interior amazônico e a ilha
de Fernando de Noronha, pontos onde já existe um
mercado montado à base de geração termelétrica a
óleo diesel no qual a resistência às fontes alternativas
é muito grande, desprezando um enorme potencial de
energia da biomassa e eólica, respectivamente”.
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O que são micro e
minigeradores solares
fotovoltaicos?
São sistemas de geração elétrica de
pequena potência, normalmente instalados
para produzir energia suficiente para
alimentar uma casa, um edifício ou, até
mesmo, um galpão de uma indústria. Os
microgeradores têm uma potência de até
100kW, e os minigeradores, acima de 100kW
até 1MW, conforme a Resolução Normativa
482/2012 da Aneel.
Fonte
Guia Como Faço Para Ter Eletricidade Solar
em Minha Casa? Lançado em 26-03-2013.
Confira em www.americadosol.org/guiaFV
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Energia do Futuro
Vistas como fundamentais no caminho rumo
à eficiência energética, as redes inteligentes
de energia (smart grids), conjunto de
tecnologias que acrescenta uma camada de
dados digitais à rede elétrica tradicional, são
a aposta do futuro. Países como Itália, Estados
Unidos e Japão têm dedicado vários estudos
a essa tecnologia. “Algo muito promissor
para o Brasil nos próximos anos são os smart
grids, sistemas nos quais as pessoas passam
a gerar sua própria energia com acesso à
informação real do quanto estão gastando, o
que pode produzir uma redução de consumo
bastante razoável”, avalia Marcos Freitas.
Além de economia aos consumidores no
estímulo à geração domiciliar de energia
limpa, as redes inteligentes podem evitar os
apagões e as quedas repentinas de energia,
pois por meio de sensores, automação e
medidores, as empresas de eletricidade
disporão de informações precisas em tempo
real sobre o fluxo de corrente em suas linhas,
identificando inclusive ligações clandestinas.
Para o Brasil, é uma necessidade atual:
o relatório O Setor Elétrico Brasileiro e a
Sustentabilidade, divulgado em novembro
de 2012, com base em auditoria do Tribunal
de Contas da União (TCU), revelou que o país
perde mais de 20% da energia no sistema de
transmissão elétrica, ou seja, no processo de
transferência da usina até os consumidores.
Além da geração de energia a distâncias
muito longas dos consumidores no Brasil, a
transmissão e distribuição também carecem
de manutenção e os furtos de energia, os
populares “gatos”, são constantes.

Saiba mais
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Iniciativas Internacionais
A produção de energia elétrica via fonte solar já
não é novidade em alguns países. Nos Estados
Unidos, por exemplo, o Programa Sun Shot estima
um custo de 6 centavos de dólar para o quilowatthora de energia gerada a partir de sistemas solares
fotovoltaicos entre 2020 e 2030 com a meta de que
o sol venha a contribuir com 17% da geração de
energia no país. Para isso, são investidos 300 milhões
de dólares por ano em projetos. “O Brasil insiste
em apoiar fontes convencionais com o argumento
de que elas são mais competitivas e dá um apoio
marginal a fontes como a solar. Está é uma visão
de curto prazo de quem parece confortável porque
tem nas hidrelétricas a maior base renovável do
planeta”, comenta Rüther. O principal argumento
é de que países como os Estados Unidos têm uma
matriz mais “cinza” e por isso necessitam investir
em opções alternativas. “O fato é que entre 2020
e 2030, eles terão o domínio de uma tecnologia
que terá custos de geração bastante competitivos,
enquanto o Brasil terá desperdiçado essa chance”,
alerta Ricardo Rüther.
Outro exemplo de destaque no investimento
na fonte solar vem da Alemanha onde mais de
80% dos geradores fotovoltaicos instalados a
cada ano são integrados à construção civil. “Isso
representa cerca de meia Itaipu por ano sendo
instalada de forma pulverizada nos telhados dos
alemães sem a necessidade de investimentos em
linhas de transmissão, sem as perdas de energia
relacionadas à transmissão e à distribuição e sem
utilizar nenhuma área além daquela já ocupada
pela edificação”, arremata Rüther.

Acesse www.americadosol.org/simulador - Simulador Solar nacional, a
ferramenta, desenvolvida pelo Instituto Ideal (www.institutoideal.org), permite
o cálculo da potência de um sistema fotovoltaico para o atendimento às
necessidades energéticas de uma residência, um escritório ou uma indústria.
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Entrevista

Roberto Lamberts
Conselheiro e coordenador do Comitê Temático de Energia
Em bate-papo com o CBCS Notícias, o conselheiro e coordenador
do Comitê Temático de Energia, o engenheiro civil Roberto
Lamberts, revela seus pontos de vista sobre o tema eficiência
energética na construção civil brasileira, principalmente no
que se refere a empreendimentos residenciais e comerciais.
Lamberts, com pós-doutorados nos Estados Unidos e Austrália,
é ainda coordenador do Labeee (Laboratório de Eficiência
Energética em Edificações), na Universidade Federal de Santa
Catarina, onde supervisiona projetos de pesquisa com ênfase
em eficiência energética, bioclimatologia e conforto térmico.
O que um bom projeto arquitetônico comercial ou
residencial deve trazer em termos de economia
de energia?
São
duas
realidades
completamente
diferentes.
Em edificações residenciais, uma das questões mais
importantes, principalmente em países com predomínio
de clima quente como o Brasil, é o sombreamento, recurso
essencial para que o imóvel não acumule calor durante o dia.
Isso é, inclusive, um problema que deve aumentar a partir
de agora após ter sido retirada da Norma de Desempenho
de Edificações NBR 15575 a obrigatoriedade de instalação de
venezianas em dormitórios. Uma involução muito grande, isso
representa uma baixa de qualidade no ambiente construído
e empobrece brutalmente o projeto arquitetônico. Sem a
veneziana, o usuário recorrerá ao “black out” para escurecer
o ambiente, o que resultará em dificuldade de ventilação,
gerando a necessidade do uso de ar-condicionado.
Importante também é o aquecimento de água com energia
solar. Ainda no empreendimento residencial, a economia de
energia vem de atitudes mais triviais, como o uso de lâmpadas
eficientes – um recente decreto do Governo Federal,
inclusive, proíbe a comercialização das incandescentes de
potências mais altas no Brasil ao longo dos próximos anos. Já
no prédio comercial, os dois consumos mais significativos são
iluminação e ar-condicionado, ambos com estreita relação ao
uso do vidro, excessivo em alguns casos. Embora atualmente
existam vidros com desempenho muito elevado, é preciso
tomar cuidado com ofuscamento e entrada em excesso de
luz natural no ambiente. É fundamental dosar a quantidade
de vidro na fachada a fim de maximizar ganho de iluminação,
reduzir carga térmica e diminuir o desconforto dos usuários
da edificação.
Além de lâmpadas, que equipamentos podemos destacar
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como grandes consumidores de energia em edificações
residenciais e comerciais?
Nas residências, a geladeira consome bastante energia. Porém,
nesse caso temos o selo Procel, que indica ao consumidor
os refrigeradores com maior eficiência energética. Outro
equipamento que merece atenção é a televisão, cuja
etiquetagem lançada mede o consumo apenas em situação
de stand by, o que considero um problema. Os televisores,
cada vez maiores, além de consumirem uma quantidade
de energia bastante significativa ainda contribuem para
uma maior concentração de calor no interior da residência,
principalmente em ambientes muito pequenos, que caso
não tenham como dissipar o calor, terão de ser refrigerados
por meio de ar-condicionado. Essa é uma questão que já
vem sendo discutida, por exemplo, na China. Nos escritórios,
para reduzir a carga térmica do edifício, há equipamentos,
como grandes impressoras, que poderiam ser posicionadas
em salas anexas ao ambiente de trabalho. Com relação ao arcondicionado, outro consumidor em potencial de energia, a
evolução da eficiência dos aparelhos tem sido significativa,
mas um de nossos problemas está relacionado ao fato de
possuirmos um índice mínimo de desempenho muito baixo.
Para os do tipo split, o nível mínimo de eficiência brasileira
é, em média, COP (Coeficiente de Performance) 2.2, ou seja,
gera 2.2 de calor ou frio para 1 de energia elétrica. Na China,
esse índice mínimo é 3. No Japão, país que sempre teve uma
política agressiva de eficiência energética, já está perto de 4.
No Brasil, 3.2 é considerado nível A, o que é baixo. É preciso
estimular a entrada de produtos mais eficientes no mercado.
Qual a importância do comprometimento do usuário
com as soluções instaladas em um bom projeto? O
quanto a atitude dele contribui para a efetiva economia
de energia?
Além da tecnologia embutida no edifício, é importante
o comportamento do consumidor. Um bom exemplo
para ilustrar isso aconteceu há alguns anos na Austrália.
Foram construídas duas casas, uma de altíssima eficiência
energética e outra convencional. Para mensurar o consumo
de energia, famílias foram viver em cada uma delas. Os
moradores da habitação convencional encararam o desafio
como uma competição e qual o resultado? Consumiram
muito menos energia do que quem vivia na casa eficiente.
Ou seja, precisamos de empreendimentos e de usuários
eficientes. No Brasil, a baixa renda, pela pressão financeira,
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consome muito pouca energia, mas pensando na média
renda, para a qual a conta de luz passa a não ter mais tanta
importância no orçamento mensal, começa o perigo, pois
a tendência é relaxar na economia de energia. Um cidadão
mais consciente é algo que depende de muitos fatores. Um
deles é o acesso à informação de seu consumo a partir, por
exemplo, de um medidor que o informe sobre seu gasto
de energia. Se o consumidor souber qual o seu consumo e
entender como pode economizar a partir de simples atos,
certamente evoluirá nesse ponto. Mas, essa consciência é
algo a ser estimulado desde a educação infantil.
De que forma o CBCS, por meio do Comitê Temático
de Energia, tem contribuído para a discussão do tema
eficiência energética? Que resultados são esperados?
Temos contribuído com alguns posicionamentos
importantes, por exemplo, na questão da Lei da Energia Solar
de São Paulo (trata-se do decreto 49.1148, de 21 de dezembro
de 2008, que disserta sobre a utilização da energia solar para
aquecimento de água em projetos novos habitacionais,
comerciais e industriais na cidade de São Paulo). Também
junto ao poder público, temos participado de discussões
em algumas prefeituras com respeito a projetos de lei sobre
tetos brancos, visto por alguns especialistas como uma boa
alternativa para redução de temperatura no interior do
edifício devido ao fato de cores claras refletirem melhor o
calor. Nesse assunto, nosso papel é alertar o mercado sobre
as vantagens e desvantagens dessa ideia. Outro assunto que
o CBCS vem apoiando é a disseminação da Etiquetagem
Procel/Inmetro Edifica, etiqueta de nível de eficiência
energética de edificações (comerciais e residenciais).
No Brasil, os profissionais da cadeia construtiva estão
prontos para a elaboração de projetos eficientes do
ponto de vista energético?
Não porque ainda temos um problema de desconhecimento
por parte do mercado do que significa um prédio
energeticamente eficiente. Não há uma cobrança por parte
de quem contrata pela busca da alta eficiência. A grife
arquitetônica tem uma importância maior do que a eficiência
real do produto final. É muito difícil especificar e cobrar isso
dos arquitetos. A etiqueta Procel/Inmetro Edifica ajuda nesse
ponto. Caso passasse a ser utilizado como um mecanismo de
contratação, a etiqueta comprovaria que o empreendimento
foi realmente projetado de modo eficiente caso obtenha
um nível A.
O Plano Nacional de Eficiência Energética possui
metas de redução de consumo até 2030. Afirma-se
que um dos obstáculos para o sucesso do plano seria
justamente a falta de mão de obra qualificada. Qual
o papel da academia (universidade) na formação
desses profissionais?
A graduação é bastante lenta no processo de incorporação
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de novidades, diferentemente da pós-graduação na qual
tem proliferado cursos na linha específica da eficiência
energética. A Eletrobras, por exemplo, possui uma rede de
capacitação em eficiência energética que envolve várias
universidades. Nas graduações, nem mesmo os temas
etiquetagem ou normas de desempenho constam nos
currículos mínimos dos cursos de engenharia e arquitetura.
É preciso atualizar os profissionais que já estão no mercado
ou criar uma obrigatoriedade para que busquem novos
conhecimentos. Nos Estados Unidos, o arquiteto e o
engenheiro só podem continuar a atuar no mercado se têm
cursos de atualização permanentes, com certos créditos
anuais a cumprir. No Brasil, esses profissionais saem da
universidade, muitas vezes nunca mais voltam e continuam
a praticar o que faziam antigamente. A mudança virá
somente com uma mão mais forte do Estado e de quem paga
pela construção.
Quais são os pontos positivos do Brasil no tema
eficiência energética em edificações? E em que aspectos
o país precisa avançar?
Um ponto positivo é o Programa Brasileiro de Etiquetagem
pelo estabelecimento de uma forma de medição da
eficiência energética; outro é o selo Procel, que destaca os
mais eficientes. Mas, ainda precisamos evoluir muito em
índices mínimos de eficiência. Com relação a edificações,
estamos bem atrasados. Temos um programa (o PBE Edifica)
que é voluntário e o conhecimento dos profissionais sobre
o tema eficiência energética de edifícios ainda é muito
baixo assim como a cobrança de incorporadoras por
edifícios mais eficientes. A eficiência energética de edifícios
é algo complexo porque temos uma produção tímida. Se
houvesse um esforço conjunto, atingiríamos níveis bem
mais elevados. Precisamos evoluir na questão de medição
de consumo de energia em uso, ponto em que muito pode
ser melhorado se o operador do edifício tiver um feedback
sobre seu consumo comparado com a média do mercado.
Essa é uma iniciativa que funciona bem na Austrália, na
Inglaterra e nos Estados Unidos.
A importância do operador do edifício ter um feedback
sobre seu consumo de energia está relacionada à ideia
que você defende da criação de um banco de dados
brasileiro público com o consumo específico de diversos
tipos de edifícios nas cidades brasileiras, certo? Como
esse assunto tem evoluído?
Exatamente. É necessário sinalizar ao mercado o quão
eficiente ele está frente ao seu consumo real. Para isso
precisamos ter dados de consumo de energia e de
metragem quadrada construída. Hoje, essas informações
são sigilosas. O acesso é exclusivo aos proprietários dos
edifícios. Para a viabilização de um banco de dados, as
prefeituras teriam que estar dispostas a cruzar sua base
cadastral com a da concessionária de energia, montando
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assim um benchmarking com taxas de consumo especificas
para as cidades brasileiras. Na Inglaterra, com a lei de
acesso à informação, os prédios públicos são obrigados a
disponibilizar dados de consumo de energia na Internet.
O processo conferiu transparência a todas as etiquetas de
eficiência energética em uso em prédios públicos ingleses.
No Brasil, se houvesse interesse do poder público, esse
processo poderia começar pelo próprio setor. Com o setor
privado, imaginamos uma evolução mais rápida porque
há interesse, principalmente de grandes operadores de
edifícios que reconhecem a importância de conhecerem
tais métricas para uma operação mais eficiente do
empreendimento. Não é um banco de dados muito simples,
pois um consumo baixo por metro quadrado pode indicar
que o edifício está vazio assim como um consumo muito alto
não quer dizer necessariamente que o prédio é ineficiente,
pois isso pode ocorrer pelo fato do empreendimento
operar 24 horas. Precisamos simplificar essas métricas e ao
mesmo tempo desenvolvê-las de forma muito robusta para
evitar a interpretação equivocada dos dados. Essa é uma
das questões sobre as quais o CBCS pretende se debruçar
de forma mais agressiva esse ano por meio de contatos
com entidades de operação de edifícios como a Abrafac
(Associação Brasileira de Facilities).
Em um documento divulgado pelo CBIC (Câmara
Brasileira da Indústria da Construção), você afirma que
até 2014 a etiquetagem de eficiência energética (o Selo
Procel Edifica) de novos edifícios deveria ser obrigatória
nas grandes metrópoles e em todos os prédios públicos
e que em 2016 isso deveria ser realidade em todo o
território nacional. Contudo, essa obrigatoriedade
ainda é analisada com bastante cautela. O que você
pensa sobre isso?
O governo acredita que a etiquetagem de edificações
só possa se tornar obrigatória quando houver uma
infraestrutura de medição ampliada. Por outro lado se ela
não é obrigatória, essa infraestrutura não se desenvolve.
Então temos uma situação de “ovo e galinha”. Na Europa,
em países onde a etiqueta funciona é porque houve um
decreto de cima para baixo a partir do qual o mercado criou
a condição para tal. No Brasil, não vejo porque já não tornar
a etiquetagem obrigatória ao menos em prédios públicos.
É por aí que deve começar. Por que o governo não constrói
de forma mais eficiente? Afinal, somos nós que pagamos as
duas contas, da construção e do uso.
Qual o papel das fontes de energia alternativas, como
a eólica, solar e biomassa, no setor da construção civil?
A solar fotovoltaica é uma das mais promissoras?
Todas começam a entrar na matriz energética brasileira de
forma maior ou menor, mas a que tem mais potencial de
uso direto incorporado à arquitetura do edifício é a solar
fotovoltaica. A eólica entraria agregada ao edifício em
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certas regiões do país com predominância de vento. Como
exemplo, há em Fortaleza um restaurante que opera em parte
com energia eólica. Entretanto, com a fotovoltaica temos
um potencial no Brasil todo. A fonte poderia ser mais usada
nas coberturas de grandes edifícios. O custo ainda é muito
alto, mas tem caído por conta de projetos nacionais e da
participação da China na produção de componentes. Antes
do anúncio da redução de tarifas, em empreendimentos
residenciais de média renda, já havia, em alguns locais do
Brasil, quase uma equiparação tarifária entre os custos da
energia elétrica e da solução fotovoltaica. Nesse ponto, o
corte tarifário pode desestimular a opção pela energia
solar fotovoltaica.
É possível pensar em edifícios com consumo zero de
energia no Brasil?
Depende muito da escala. Para que uma casa gere toda
a energia que consome, seria completamente viável.
Participei de um estudo levando em consideração a
classe popular – casas pequenas de 50 m2. O consumo
do brasileiro nessas residências poderia ser suprido pela
energia solar fotovoltaica (placas no telhado). Para prédios
mais altos, é mais complicado porque o telhado é menor
para abastecer um grande consumo. Existe um balanço da
altura possível para ter energia zero no local, mas o assunto
é pouco explorado no Brasil. Para chegar ao consumo
zero, é preciso primeiro pensar em maximizar a eficiência
do edifício, segundo maximizar a eficiência do usuário
desse edifício e, então, gerar energia renovável ainda
bastante cara.
No mundo, quais experiências em eficiência energética
merecem um destaque? Em que exemplos o Brasil pode
se espelhar?
Na atualidade, a questão mais importante é justamente essa
do mundo todo começar a se preocupar em introduzir prédios
de energia zero. Há ainda uma dúvida sobre considerar ou não
a energia embutida, pois um risco ao aumentar a eficiência
de um edifício é incorporar mais energia embutida. Ou seja,
diminui-se a energia operacional, mas aumenta a energia
incorporada aos materiais. Isso precisa ser discutido. De
qualquer forma, buscar a energia zero é algo extremamente
interessante para o setor da construção porque começamos
a aumentar o valor agregado do edifício. Em vez de gerar
energia em centros distantes, onde teremos que transmitir
e distribuir, a geração acontece no próprio local com menos
perdas. Esse tem que ser o futuro da construção civil. Em
programas como o Minha Casa Minha Vida, no qual são
construídas milhões de casas que virarão um passivo depois,
talvez pudéssemos investir recursos em habitações um
pouco mais caras, mais eficientes e com melhor desempenho
térmico, mas que gerassem energia no local, produzindo,
inclusive, renda extra para seus usuários pela venda
do excedente.
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PBE Edifica incentiva adoção de
soluções eficientes para reduzir
o consumo de energia elétrica
na operação dos edifícios
Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações
busca estratégias para uma maior disseminação
da iniciativa no mercado da construção civil;
CBCS apoia a ação.
As edificações brasileiras residenciais, comercial, de
serviços e públicas, cujo consumo de energia elétrica
beira os 50% do total produzido pelo país, ocupam
o centro das atenções quando o assunto é eficiência
energética. Esse quadro originou o Programa Brasileiro
de Etiquetagem de Edificações, o PBE Edifica. Com apoio
do CBCS na disseminação de informações, a iniciativa do
Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia) e da Eletrobras avalia a eficiência energética
de empreendimentos interessados em obter a Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia (ENCE). No sistema
de ENCEs mercado e consumidores são informados sobre
o nível de eficiência no manejo da energia, assim como
da água, no mesmo formato atribuídos há alguns anos
a eletrodomésticos nacionais, com níveis de A ( maior
eficiência) a E.
Ainda voluntário ao mercado (a obrigatoriedade deve
começar pelos prédios públicos em 2021), o programa,
com o subsídio técnico de instituições acadêmicas como
a Universidade Federal de Santa Catarina, por meio
do LabEEE (Laboratório de Eficiência Energética em
Edificações), já etiquetou, desde 2010, 94 projetos entre
comerciais e residenciais, número que Inmetro e Eletrobras
esperam alavancar ao longo dos próximos anos. “Temos
adotado medidas para o aumento da difusão do Programa
Brasileiro de Etiquetagem de Edificações a fim de tornálo mais conhecido pelo setor e pelos consumidores”,
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aponta o engenheiro Márcio Damasceno, analista do
Inmetro e um dos responsáveis pelo PBE Edifica. Uma
delas foi a criação, em 2012, dentro da Comissão Técnica
de Edificações do Inmetro, de oito subgrupos para
abordagem de temas sobre os quais há a necessidade
de aprofundar discussões entre projetistas, fabricantes,
construtores e incorporadores, como Isolamento Térmico,
Condicionadores de Ar Não Etiquetados, Fabricantes de
Vidros, Iluminação, Elevadores e Revestimento Externo.
Modelo português
Outra ação recente contempla uma parceria firmada
em julho de 2012 entre Inmetro, Eletrobras e Adene
(Agência para a Energia), de Portugal. Desde 2007, o
país europeu possui um programa de etiquetagem
de edificações, considerado um dos mais avançados
do mundo e mandatório desde o início para as novas
edificações. “Algumas particularidades que nos
interessam é captar o conhecimento sobre como eles
desenvolveram a certificação de pessoas (conhecidas
como peritos) responsáveis por avaliar os imóveis
e como foi construído o sistema informatizado que
gerencia todo o processo”, destaca Márcio Damasceno.
Em Portugal, o interessado em certificar um imóvel
escolhe um perito e, uma vez feita a avaliação, todas
as informações sobre aquela edificação são arquivadas
em um banco de dados, o que permite a realização
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de vários estudos e projeções sobre o parque de
edificações construído.
No quesito qualificação de profissionais, a experiência
internacional pode ajudar o Brasil a estudar uma maneira de
investir na acreditação de peritos voltada principalmente
para um segmento residencial e comercial de pequeno
porte. No momento, o país possui apenas um Organismo
Acreditado pelo Inmetro para a análise das edificações, a
Fundação Certi, de Santa Catarina, com a expectativa de
que mais organismos sejam acreditados nas universidades
federais de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Brasília, Mato
Grosso do Sul e Rio Grande do Norte.
Tecnologia Nacional
Uma iniciativa que também busca ampliar a etiquetagem
de edificações no país é o investimento em ferramentas
digitais de simulação de eficiência energética com
terminologia na língua portuguesa. Uma delas, o software
Domus-Procel Edifica, lançado em dezembro de 2012,
foi desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica do
Paraná (PUCPR) em convênio com a Eletrobras. “Trata-se de
um software genuinamente brasileiro e com interpretação
de dados de acordo com as zonas bioclimáticas do país.
Voltado a profissionais de engenharia e de arquitetura,
permite a análise de parâmetros como consumo e demanda
de energia e conforto térmico segundo diferentes índices e
monitoramento de sistemas centrais de ar-condicionado”,
explica Marco Aurélio Moreira, gerente na Eletrobras da
Divisão de Eficiência Energética no Setor Privado.
Outra ferramenta, criada na Universidade Federal de Santa
Catarina, é o S3E (Simulador de Eficiência Energética em
Edificações). Também desenvolvido em concordância com
a realidade construtiva brasileira, o serviço web possibilita
o emprego da simulação termoenergética de edificações
de forma simplificada. “O S3E foi desenvolvido com uma
interface amigável em que o usuário gradativamente
pode aumentar o nível de detalhamento da simulação à
medida que amplia o seu conhecimento e familiaridade
com o processo. A maior contribuição da ferramenta
ao processo de etiquetagem é sua grande utilidade nas
fases iniciais quando são tomadas decisões de maior
impacto no desempenho energético da edificação”,
ressalta o engenheiro mecânico Gabriel Iwamoto, um dos
pesquisadores envolvidos no projeto.
De acordo com Gabriel, a receptividade dos usuários
do sistema tem sido bastante positiva. Os profissionais
apontam como útil a capacidade modular da ferramenta,
que permite detalhar a simulação em sua área de expertise
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O que a etiqueta avalia?
Setores Comercial, de Serviços e Público
Envoltória
Sistemas de Iluminação Artificial
Condicionamento de Ar
Setor Residencial
Envoltórias para o Verão e para o Inverno
Sistema de Aquecimento de Água nas
Unidades Habitacionais
Iluminação Artificial
Condicionadores de Ar e Eletrodomésticos
nas Áreas de Uso Comum

sem implicar no detalhamento das demais. “Um arquiteto
pode pesquisar a envoltória, brises e marquises de um
edifício condicionado sem se preocupar em como simular
um sistema de condicionamento de ar central”. O S3E
funciona como um complemento ao Domus. Enquanto o
primeiro atende bem às fases iniciais de projeto, o segundo,
mais robusto, atende plenamente ao projeto, auxiliando
pesquisadores, consultores e usuários avançados.
Para mais informações sobre as ferramentas e suas
funcionalidades, acesse: http://domus.pucpr.br e
www.s3e.ufsc.br.
Pioneirismo no mercado
Entre as construtoras que já aderiram à busca da etiqueta
para a valorização dos imóveis pela ampliação do conforto
térmico e redução dos gastos com energia e água está
a Tecnisa. Pioneira, a companhia paulista foi uma das
primeiras do país a ter um edifício residencial etiquetado:
o Flex Guarulhos, em 2010. Um sistema de aquecimento
de água mais eficiente, isolamento térmico na cobertura
e medidores individualizados de água foram algumas
soluções fundamentais para a conquista da etiqueta no
Nível B, cujos investimentos oneraram o orçamento da
obra em 1,3% do custo total. À época, a Tecnisa realizou
uma pesquisa com alguns clientes e 65% deles afirmaram
que pagariam até 5% a mais por um apartamento com
atributos de eficiência energética e uso racional de água
integrados. No caso específico do Flex Guarulhos, projeções
da companhia revelaram uma estimativa de economia
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por ano e por apartamento de cerca
de R$ 300 ou mais de R$ 200 mil ao
ano para todo o condomínio. “Esses
números são importantes para tornar
tangíveis os benefícios decorrentes da
etiquetagem de edifícios, traduzindo
aspectos técnicos em valor agregado
do produto”, afirma Maurício
Bernardes, engenheiro da Tecnisa.
Outro
empreendimento
da
companhia etiquetado foi o
Jardim das Perdizes, na zona
oeste de São Paulo, em suas fases
iniciais. Ocupando 250 mil m2, o
empreendimento, lançado em março
de 2013, é considerado um ícone em
termos de bairro planejado em São
Paulo. Nas seis torres residenciais já
etiquetadas na fase de projeto, um
destaque é a dimensão das janelas,
que privilegia a iluminação e ventilação naturais. Além
disso, o projeto é o primeiro da Tecnisa a considerar três
sistemas para aquecimento de água conjugados (coletor

Por que etiquetar?
• Por parte do poder público, a intenção
é avaliar as edificações segundo critérios
climáticos e econômicos brasileiros;
• Possibilidade de redução do consumo
energético de 50% para edificações novas e
30% para edificações existentes;
• Direito do consumidor de escolher o imóvel
segundo sua eficiência energética, como já
acontece com eletrodomésticos;
• Retorno do investimento de implantação
da edificação (5 a 7%) ao longo do ciclo de
vida. A economia gerada chega a até 40%,
e o investimento estima-se ser pago em
três anos;
• Diferencial competitivo entre construtoras,
incorporadoras e fabricantes;
• Ferramenta para agregar valor aos imóveis
com boa classificação na etiquetagem, o
que pode ser estratégia de venda para os
empreendedores.
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solar, gás e aerotermia ou bombas de calor). Nas áreas
comuns do empreendimento, a iluminação à base de 210
lâmpadas LED, consideradas mais eficientes, sistema de
drenagem de águas pluviais com infiltração no próprio
solo, reaproveitamento de resíduos de demolição e
ampla área verde são destaques. “Outras quatro torres
estão em processo de avaliação. Nossa expectativa é de
que todos os edifícios residenciais do Jardim das Perdizes
sejam coroados com a etiqueta”, conta Maurício.
Para buscar a etiquetagem para mais edificações, a
companhia tem investido na formação de uma equipe
interna de consultores treinados pela Eletrobras.
“Percebemos a carência no mercado de profissionais
habilitados para avaliar a eficiência energética de
edificações. Assim, internamente, investimos em um time
que analisa os projetos e faz inúmeras simulações. Somente
após estarmos próximos da solução que acreditamos ser a
melhor, submetemos o projeto ao organismo acreditado
que realiza a verificação, no caso a Fundação Certi”, revela o
engenheiro. Para que o processo avance no país, Maurício
sugere o investimento em novos organismos acreditados
pelo Inmetro (hoje, com apenas um, o processo de
avaliação de um projeto ou edificação pode durar até
60 dias) e uma maior oferta de cursos de capacitação de
profissionais para disseminação do conhecimento técnico
no mercado. Com arquitetura e paisagismo assinados por
nomes do porte de Jaime Lerner, Sílvia Lenzi e Benedito
Abbud, e um escritório internacional, o norte-americano
DPZ Latin America, à frente do projeto.
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Passo a Passo da Etiqueta
Para Projeto ou Edificação Construída
Contatar um Organismo de Inspeção Acreditado
(OIA). Atualmente, há apenas o Organismo de
Inspeção em Eficiência Energética de Edificações
(OI3E), da Fundação Certi (www.certi.org.br)

Preencher e enviar o formulário
de Solicitação de Proposta

Receber e aprovar proposta comercial

60 DIAS

Enviar documentos requeridos
para execução do serviço

Avaliação de Projeto ou Inspeção
da Edificação Construída

Receber o Relatório (com Detalhamento
da Avaliação e Apontamento de
Potenciais Melhorias) e a Etiqueta
Referência no Sul
O empreendimento catarinense Pedra Branca,
da incorporadora Pedra Branca, de Palhoça, a 15
quilômetros de Florianópolis, também aderiu às
vantagens da etiquetagem de eficiência energética.
Entre as torres residenciais, o Edifício Travertino detém
a etiqueta do PBE Edifica (Nível A) na fase do projeto,
com a expectativa de repetir o resultado na etapa de
edificação construída, o que deve ocorrer ainda em
2013. “Como o projeto já nasceu com vários conceitos
sustentáveis embutidos, naturalmente se deu o interesse
na avaliação da eficiência energética de edificações.
No momento, trabalhamos na adequação de outros
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edifícios para que sejam também etiquetados”, conta
Olavo Kucker, conselheiro do CBCS e consultor da Pedra
Branca na área de sustentabilidade.
Comparado ao de uma obra convencional, o projeto
que busca atender requisitos de eficiência energética,
de acordo com Kucker, deve ser muito bem detalhado
na escolha de materiais relacionados à orientação
solar do prédio, maior atenção às aberturas e à divisão
dos espaços internos. “Um cuidado maior evita custos
posteriores de adequação e o fato de possuir a etiqueta
comprova para o mercado o melhor posicionamento
de um determinado edifício em relação a outro. Na
Pedra Branca, estima-se uma economia em torno de
30% a 40% de energia na operação do edifício”, afirma
o profissional para quem empreendedores e usuários
finais começam, ainda que timidamente, a enxergar
as vantagens da etiquetagem, cujo trunfo é ter sido
pensada para o Brasil, ou seja, com pré-requisitos
adequados às condições bioclimáticas brasileiras. “Para
alavancar a ideia, é necessária uma divulgação maior
da etiqueta e das metodologias de avaliação”.
Com a alcunha Cidade Sustentável, o bairro Pedra
Branca (que reúne, entre outras estruturas, edifícios
residenciais e comerciais, parques e universidade) é um
dos 18 projetos do mundo fundadores do Programa
de Desenvolvimento do Clima Positivo, da Fundação
Bill Clinton, do ex-presidente norte-americano. Os
empreendimentos piloto da lista reúnem iniciativas
econômicas e ambientais que poderão servir de
referência para o planeta em termos de crescimento
urbano sustentável. O projeto, que começou a tomar
forma em 1997, deve levar 30 anos até a conclusão com
a expectativa de atrair 30 mil moradores.
Cursos
Apoiador da etiquetagem de edificações, o CBCS
dissemina informações por meio de encontros
direcionados a profissionais da construção civil. Em
parceria com o Laboratório de Eficiência Energética de
Edificações da Universidade Federal de Santa Catarina,
foram desenvolvidos cursos de sensibilização aos
projetistas, tomadores de decisão e agentes do poder
público, com os seguinte programas:
• Etiquetagem de Edifícios Comerciais
• Etiquetagem de Edifícios Residenciais
• Processo de Etiquetagem para Gestores
de Empreendimentos
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CBCS prepara novo web site
para lançamento em maio de 2013
que traz hotsite do 6º Simpósio Brasileiro de
Construção Sustentável integrado à página do conselho
Com acesso para internautas a partir de maio de
2013, a nova página do CBCS na internet busca
facilitar o acesso a pesquisas, informações e
posicionamentos desenvolvidos pelos comitês
temáticos do conselho (Água, Avaliação de
Sustentabilidade, Econômico e Financeiro,
Energia, Gerenciamento de Riscos, Materiais,
Projeto e Urbano). Agenda de eventos do CBCS
e de entidades parceiras, além de notícias e
reportagens tanto envolvendo o conselho
quanto o setor da construção são também
destaques no novo web site.

Com destaque, o Simpósio Brasileiro
de Construção Sustentável, organizado
anualmente pelo CBCS, ganhará um espaço
próprio. No link correspondente, é possível
acessar o histórico do evento, realizado desde
2008, e conferir informações sobre a 6ª edição,
que acontecerá no dia 17 de setembro de
2013, no Teatro Raul Cortez, na Fecomercio de
São Paulo (Rua Dr. Plínio Barreto, 285 – Bela
Vista). O tema deste ano é “Soluções Integradas
para Sustentabilidade em Edifícios, Bairros e
Cidades”. Não perca!

Prêmio
Saint-Gobain
– Habitat
Sustentável

Para celebrar os 75 anos da Saint-Gobain no Brasil,
a empresa anunciou, em março, a 1ª edição do
Prêmio Saint-Gobain, que terá como tema Habitat
Sustentável. Apoiada pelo CBCS, a iniciativa destacará
projetos com conceitos eficientes aplicados. Poderão
participar tanto estudantes quanto profissionais das
áreas de arquitetura e engenharia. Para os primeiros,
está reservada a categoria Projetos, enquanto quem
já está no mercado pode optar pela inscrição nas
modalidades Comercial e Residencial.

As inscrições, abertas
de 15 de abril a 30 de
setembro de 2013, podem
ser feitas no web site www.
premiosaintgobain.com.br.
A cerimônia de entrega dos
prêmios está programada
para março de 2014.

Entre os critérios que serão avaliados por uma
comissão de jurados (a ser definida) composta por
arquitetos e engenheiros, estão qualidade de projeto,
novas práticas e inovação na construção civil brasileira.
“Com a criação desse prêmio, a Saint-Gobain assume,
como um de seus objetivos, o desafio de incentivar e
fomentar no mercado a promoção da mais eficiente
especificação de materiais na construção civil em prol
da sustentabilidade”, aponta Benoit d´Iribarne, CEO
da Saint-Gobain no Brasil, Argentina e Chile.
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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 1.441
seguidores.
No Facebook,
já são mais de
4.200 fãs.

www.cbcs.org.br

Notícias
CBCS apoia
a Construction
Expo 2013 Feira Internacional
de Edificações
e Obras de
Infraestrutura

Todas
de

as

empresas

materiais

fabricantes

expositoras

na

Construction Expo deverão estar
em conformidade com o PBQP-H
(Programa Brasileiro da Qualidade
e

Produtividade

coordenado

pelo

do

Habitat),
Ministério

das Cidades. Saiba mais sobre
o programa.

Visite
Construction Expo 2013 – 5 a 8 de
junho de 2013, quarta a sexta, 13h às
20h, e sábado, 9h às 17h. Centro de
Exposições Imigrantes.
Endereço: Rodovia dos Imigrantes, km
1,5 – São Paulo – SP. Mais informações.

S

etor que responde por 8% do PIB (Produto Interno
Bruto), 42% da formação do capital bruto no Brasil
e quarto maior gerador de empregos do país*, a
construção civil é tema da Construction Expo 2013 – 2ª
Feira Internacional de Edificações e Obras de Infraestrutura.
A mostra exibirá novidades em materiais, sistemas
construtivos, tecnologia e equipamentos com foco na
sustentabilidade ambiental, social e econômica. O evento,
organizado pela Sobratema (Associação Brasileira de
Tecnologia para Construção e Mineração), acontece de
5 a 8 de junho, no Centro de Exposições Imigrantes, em São
Paulo, e conta com apoio das principais entidades da cadeia
da construção, entre as quais o CBCS.
“A participação do CBCS é de suma importância, uma vez
que um dos aspectos prioritários tanto para a construção
como para a Construction Expo 2013 é a sustentabilidade.
A utilização de práticas mais sustentáveis nas edificações
e em obras de infraestrutura, que contribuam para uma
melhor qualidade de vida das pessoas e da sociedade, é
um objetivo que precisa estar incorporado às empresas
desse segmento”, afirma Carlos Alberto Laurito, diretor de
Relações Institucionais da Sobratema.
O CBCS integra ainda um conselho de 20 entidades, que têm
como missão debater propostas para os salões temáticos
da feira, entre os quais, o dos Sistemas Construtivos
e o das Grandes Construções. “O primeiro mostrará o
desenvolvimento tecnológico ao longo dos anos do prémoldado em concreto, do light steel framing e drywall e
da construção metálica. Já o segundo apresentará detalhes
de obras do porte da Arena Corinthians”, aponta Laurito.
Outros Salões como o da Sustentabilidade e GreenBuildings,
Habitações de Interesse Social e Oportunidades de
Investimentos em Infraestrutura também devem compor
a programação.
Em paralelo, acontece o Construction Congresso
– Edificações e Obras de Infraestrutura, realizado
simultaneamente à mostra, entre os dias 5 e 7 de junho. “O
congresso deverá debater os principais temas de edificação
e obras de infraestrutura. Um deles é a sustentabilidade
do aço na construção. Por ser infinitamente reciclável,
o aço pode ser utilizado de variadas formas no setor da
construção, gerando benefícios ambientais e de qualidade
de vida para a população”, destaca Laurito.
*Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
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