
Tendência
Projetos sistêmicos3 Considerar a sustentabilidade em todas as 

etapas dos projetos, com especial ênfase 
à integração de equipes multidisciplinares 
e ao planejamento urbano, levando em 
conta o contexto social e ambiental e os 
benefícios para toda a cadeia de valor.
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Sustentabilidade total

A etapa de projeto é fundamental 
para o sucesso de qualquer obra. 
Se mal planejada, vai enfrentar ris-
cos e surtir impactos diversos, se-

jam eles ambientais, sociais, de curto ou de 
longo prazo. Conforme discutido na Tendên
cia	2, uma edificação não se caracteriza como 
sustentável apenas por usar materiais ecologi-
camente corretos, mas sim, quando vai além e 
insere questões de efi ciên cia nas fases de ins-
talação/operação e ainda integra uma ideia de 
desenvolvimento urbano complexa, que leva 
em conta suas conexões com o meio am bien
te local e as comunidades do entorno.

O que desponta no setor da construção é a 
tendência de conceber projetos cada vez mais 
sistêmicos, capazes de considerar as questões 
de sustentabilidade desde a seleção de mate-
riais e me to do lo gias mais efi cien tes, passando 
pela superação de visões estritamente merca-
dológicas e pela integração da equipe de pro-
fissionais envolvida — a fim de promover troca 

de conhecimentos entre engenheiros e arqui-
tetos, por exemplo — até chegar a um plano 
maior de in fraes tru tu ra e planejamento urba-
no, resultando em me lho rias graduais das con-
dições de habitação.

A eficácia dos projetos sustentáveis, por-
tanto, está atrelada à escolha de uma equipe 
multidisciplinar com visão holística sobre os 
impactos das obras e sua importância para o 
desenvolvimento urbano. O relatório Condutas 
de sustentabilidade no setor imo bi liá rio re si den cial, 
do SecoviSP, aponta diversas vantagens re la
cio na das à adoção de um olhar sistêmico nas 
obras, es pe cial men te a redução de retrabalhos, 
do tempo de concepção e execução do em-
preendimento (devido à maior integração dos 
profissionais envolvidos), das perdas materiais 
e, como consequência, dos riscos financeiros.

No Brasil, o mercado para em preen di men
tos sustentáveis ainda se destaca como um 
nicho di fe ren cial, mas as empresas de van-
guarda desse movimento já perceberam que 

Adotar um olhar 
sistêmico desde a 
concepção de um 

projeto resulta em 
menor quantidade 

de retrabalhos, 
tempo de 

execução da obra, 
desperdícios de 

recursos materiais 
e financeiros 

e acidentes de 
trabalhos, entre 

outros benefícios. 
Ao se empenhar 

em inserir a 
sustentabilidade 
em todas as suas 

fases de atuação, o 
setor da construção 
pode melhorar não 

apenas os seus 
empreendimentos 

e a sua imagem, 
mas também o 
espaço urbano 
como um todo Ecovilas para uma sociedade mais sustentável

CASE 1

REDE	GLOBAL	DE	pes soas e grupos dedicados ao 
desenvolvimento,	engajamento	e	organização	
de	comunidades	ecológicas	ao	redor	do	mundo,	
o The Global Ecovillage Network (GEN) surgiu 
em	1991,	quando	houve	na	Dinamarca	um	en
contro entre os representantes dessas so cie da
des de diversos paí ses. Hoje com ramificações 
no mundo inteiro e status consultivo concedi
do pela ONU,	dedicase	a	defender	e	disseminar	
questões ba sea das numa visão mais holística 
entre	o	homem	e	o	planeta,	como	o	uso	susten
tável da terra — adi cio nan do mais nu trien tes ao 
am bien te do que retirando — e o planejamen
to/construção	de	casas	sustentáveis.

Os membros do GEN	compartilham	ideias,	
informações,	tec	no	lo	gias	e	desenvolvem	in
ter	câm	bios	culturais.	Uma	das	mais	recentes	
ini cia ti vas do movimento aconteceu no Nepal 
após a onda de terremotos ocorridos no fim 

do	mês	de	abril	de	2015.	A rede	levou	o	con
ferencista	is	rae	len	se	Alex	Cicelsky,	morador	
da	comunidade	Kibbutz	Lotan	(membro	da	
ramificação GEN  Europa) e es pe cia lis ta em 
construções	sustentáveis,	para	rea	li	zar	um	
workshop sobre edificação de cúpulas à pro
va	de	terremotos,	feitas	com	materiais	efi	cien
tes,	com	aproveitamento	de	energia	natural	e	
baixo impacto am bien tal.

Bem	articulado,	o	GEN constrói pontes en
tre	os	tomadores	de	decisões	políticas,	acadê
micos,	em	pre	sá	rios	e	comunidades	sustentá
veis por todo o mundo. Seu negócio é fornecer 
informação,	ferramentas	e	exemplos	para	as	
comunidades	em	cria	ção	e/ou	expansão;	coor
de nar atividades de ecovilas ao redor do pla
neta; e auxiliar projetos que incentivam a mu
dança de hábitos e o desenvolvimento susten
tável da so cie da de.
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os requisitos socioambientais tendem a per-
der o status de particularidade para se tornar 
um pré  requisito, como já acontece em vá rios 
paí ses da Europa e nos Estados Unidos. Des-
sa forma, quem sai na frente já garante algu-
mas vantagens de competitividade no futuro.

O desafio não reside apenas na edifica-
ção de novos em preen di men tos ba sea dos 
nos valores da sustentabilidade, mas também 
na recuperação/restaurarão de antigas cons-
truções, adaptandoas com tec no lo gias mais 
limpas e soluções socioambientais — proces-
so chamado de retrofit. Os esforços não cus-
tam barato; porém, rendem ganhos significa-
tivos, como melhora de reputação da marca 
responsável pela obra, requalificação urbana 
e o próprio aumento da vida útil do projeto.

Em entrevista ao NEXT, a doutora em Ar-
quitetura e Construção Civil, Kátia Punhagui, 
ressalta a diferença entre o panorama brasilei-
ro e o in ter na cio nal. Segundo ela, nos Estados 
Unidos e na maior parte dos paí ses europeus, 
existem dados sobre materiais sustentáveis 
para a construção disponíveis gratuitamente 
na internet, ou seja, se o em preen de dor quiser 
saber o quanto um bloco de cerâmica emite 
de CO², ele encontra a informação com facili-
dade. Sem falar nos sub sí dios e políticas pú-
blicas para incentivar os profissionais a  atuar 

de forma mais sustentável desde a concep-
ção dos projetos.

Segundo a pesquisa Climbing the Curve: 
2015 Global Construction Project Owner’s Survey, 
da KPMG	International, nos Estados Unidos, 
84% dos donos de projetos no setor da cons-
trução entrevistados utilizam análises de ris-
co e financeira, e 74% contratam analistas de 
estratégia antes da aprovação e da entrega 
formal, com a intenção de evitar inseguran-
ça e consequências indesejadas ao longo da 
obra. Precaução que se converte em credibili-
dade com investidores e atração de recursos.

Uma postura mais sustentável em toda a 
sua cadeia e em todo o ciclo de vida de suas 
ini cia ti vas pode reduzir os riscos de uma indús-
tria bastante vulnerável às oscilações de cré-
dito — tanto para produção quanto para ven-
da. Só no Brasil, por exemplo, esperase uma 
retração de aproximadamente 5% do PIB do 
setor para 2015, segundo dados da FGV  IBRE 
e SindusConSP.

Felipe Faria, diretor gerente do Green 
Building Council (GBC) no Brasil, alerta para 
a necessidade de mais investimentos em pro-
jetos com visão holística. Afinal, tratase da ma-
nutenção e da continuidade dos centros urba-
nos, considerando não apenas a estética das 
cidades, mas a relação homem  meio am bien te. 
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Os be ne fí cios, portanto, são mú tuos. Enquan-
to o em preen de dor encontra vantagem na 
rentabilidade ao reduzir gastos na compra de 
materiais e na manutenção, o consumidor ga-
nha conforto em casa, no trabalho e por onde 
mais passar.

Complementando esta tendência, Mario 
Cucinella, arquiteto e designer italiano, e Zie-
gbert Zanettini, arquiteto e professor na Fa
culdade	de	Arquitetura	e	Urbanismo da 
USP, contribuem com reflexões e provocações 
a respeito da visão sistêmica aplicada a proje-
tos do setor da construção.

A Entrevista

 MARIO	CUCINELLA,	 
 arquiteto e designer  
italiano, fundador  
da Mario Cucinella  
Architects, com escritórios 
em Paris e em Bologna,  
e diretor do Scientific 
Committee of PLEA  

(Passive and Low Energy Architecture)

NEXT: Em sua definição de sustentabilidade, 
você afirma que se deve levar em conta dois 
pontos de vista: um tecnológico e ba sea do em 
performance e o outro relativo a uma nova re
lação entre a arquitetura e a paisagem. O que 
isso significa?
Primeiramente, gostaria de falar de sustenta-
bilidade não apenas como performance nem 
como problema. Nos últimos 20 anos, aborda-
mos o tema somente em termos de quilowatts, 
emissões de carbono e outras medidas. Resu-
midamente: um discurso muito tecnológico. 
Com o passar dos anos, porém, percebemos 
como esse tipo de ideia tecnocrática de desen-
volvimento custa caro em termos ambientais. 
As tec no lo gias são muito úteis, e o desempe-
nho, muito relevante, mas o mais importante 
é projetar melhores edi fí cios. Reconstruir um 
re la cio na men to entre as edificações.

O que sempre digo é o seguinte: passamos 
por dois mil anos de história da arquitetura 
sem o uso de energia elétrica, mas, no último 
século, esquecemos todo nosso conhecimento 

sobre como projetar edificações em relação ao 
clima ou à cultura (o que defino como empa-
tia). Esquecemos a empatia e apenas trabalha-
mos com a ideia de que a tecnologia resolve-
rá todos os problemas. Desenvolver a noção 
de sustentabilidade é muito importante para 
as so ciar tecnologia e empatia. Devemos olhar 
para trás em nossa história a fim de utilizar me-
lhor os recursos no futuro — falo de um futuro 
com menos recursos naturais, menos energia, 
sem combustíveis fósseis. Precisamos as so
ciar a ideia de sustentabilidade com o modo 
como os arquitetos projetam, com o contexto 
das construções.

NEXT: Você também fala de “vulgarização dos 
modelos de construção”. O que quer dizer?
Acreditamos tanto em tecnologia que projeta-
mos o mesmo edifício em qualquer lugar do 
planeta, seja em Dubai, São Paulo ou Moscou. 
Apenas por razões econômicas. Essa política 
foi feita em um pe río do de emergência, quan-
do todos queriam construir edi fí cios ou preci-
savam de apartamentos — não houve tempo 
de pensar na relação com o clima, performan-
ce, energia, cultura do local. Agora discutimos 
sobre como reduzir as emissões de CO², mas 
o problema é que 40%	delas são produzidas 
por edificações. Os profissionais da arquitetu-
ra, portanto, serão atores ou até mesmo líde-
res dessa mudança necessária.

NEXT: Além da energia e água, de que manei
ra outros paradigmas ambientais como clima 
e bio di ver si da de estão transformando o setor 
da construção?
Como sempre digo, um arquiteto é uma pessoa 
muito perigosa, pois ele pode causar um dano 
perpétuo. Essa é a maior responsabilidade da 
escola de arquitetura para o futuro. Antes de 
qualquer tecnologia ou maquinário, é funda-
mental muito conhecimento de como projetar 
uma construção em um determinado clima.

Há muitos anos, civilizações cons truí ram 
edificações ex traor di ná rias sem recursos tec-
nológicos. Foram capazes de projetá  las com 
bom nível de conforto e capacidade de captu-
rar a luz natural. Creio ser a hora de recons-
truir uma ponte entre a época contemporânea 
e o passado. Mas não por uma razão nostálgi-
ca, ob via men te.

A educação seria o ponto  chave para a sus-
tentabilidade nos projetos, porque, caso con-
trário, fi ca ría mos nas mãos da engenharia, 
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calculando quilowatts e outras medidas. Vi-
vemos, sem dúvida, uma época interessante, 
pois vamos reconstruir nosso conhecimento.

NEXT: Levando em conta a rea li da de de paí
ses em desenvolvimento, o planejamento e a 
rea li za ção de construções sustentáveis são ca
ros? Como instigar mais investimentos na fase 
de projetos?
Se pensarmos em projeto sustentável como 
uma máquina tecnológica, será mais caro, sim. 
Mas não se pode mais pensar em construções 
sustentáveis como máquinas. Para os paí ses 
em desenvolvimento, tratase de uma grande 
oportunidade, pois, embora tenham menos re-
cursos, contam com muitos espaços para co-
meçar a fazer arquitetura com base na ideia 
de sustentabilidade.

Os melhores pré dios que projetamos fo-
ram em algumas   áreas difíceis. Se  trabalha-
mos em um país com acesso restrito à ele-
tricidade ou água, precisamos projetar um 
ótimo edifício. Muitos pré dios em Gaza e no 
Paquistão foram redesenhados sem uso de 
eletricidade. Na área onde hoje estão Jordâ-
nia, Iraque e Irã, eles se transformaram em 

um exemplo ex traor di ná rio de como as pes
soas vivem no deserto em construções alta-
mente confortáveis. Esse conhecimento pre-
cisa ser redescoberto e usado na arquitetura 
contemporânea.

NEXT: Quais os obstáculos à com preen são/con
sideração de um conceito sistêmico (ou integra
do) na fase de projeto?
O problema é cultural. Dividimos a competên-
cia entre engenharia e arquitetura. Os enge-
nheiros buscam a precisão, e os arquitetos, a 
estética. Assim, os arquitetos se desligaram to-
talmente dos contextos e projetaram pré dios 
horríveis, enquanto os engenheiros tentavam 
simplesmente fazer as construções fun cio na
rem. Um paradoxo.

Creio que o obstáculo venha da educação. 
As escolas são muito lentas na mudança dos 
métodos, enquanto as transformações contex-
tuais globais acontecem de modo muito ace-
lerado. As universidades não têm se provado 
capazes de acompanhar o ritmo do mundo. 
Os arquitetos com 25 anos hoje vão enfren-
tar um problema nas próximas duas décadas 
completamente diferente dos problemas do 

Retrofit: desenvolvimento e preservação 
no centro de São Paulo

CASE 2

O CENTRO DE São	Paulo	é	caracterizado	por	
seus pré dios do fim do século XIX e início do 
XX,	inspirados	na	arquitetura	europeia	da	épo
ca.	Com	o	passar	dos	anos,	a	re	gião	tornou
se “estranha” à modernidade da capital pau
lista e foi esquecida por investidores durante 
muito tempo.

Um	marco	dessa	história	é	a	Estação	Jú
lio	Prestes,	ini	cial	men	te	chamada	de	Estação	
Ferro	Sorocabana	e	con	cluí	da	em	1938.	A es
tação viveu seu auge quando exportava gran
des quantidades de bens industriais e grãos de 
café.	Seu	declínio,	porém,	acompanhou	a	de
gradação do centro velho de São Paulo e o fim 
da	era	de	ouro	da	malha	fer	ro	viá	ria	no	Brasil,	
afetando a qualidade de vida dos habitantes 
da	re	gião.	O ícone	arquitetônico	praticamen
te sofreu um abandono total.

Na	década	de	1990,	contudo,	prefeitura,	
bancos,	as	so	cia	ções,	investidores	e	so	cie	da	de	

civil	articularamse	pela	revitalização	da	obra,	
almejando	valorizar	a	cultura	e	aproveitar	me
lhor	o	espaço	urbano.	A ideia	de	converter	a	
antiga estação Júlio Prestes em um complexo 
cultural	transformouse,	assim,	em	rea	li	da	de:	
o prédio passou por um processo de retrofit e 
se	tornou	a	Sala	São	Paulo,	retomando	seu	gla
mour original e sua importância para a cida
de — segundo o jornal britânico The Guardian,	
tratase	de	uma	das	10	melhores	salas	de	con
certo do mundo.

Esse retrofit cultural  sustentável preser
vou	a	arquitetura	original,	mas	acrescentou	
elementos	con	tem	po	râ	neos,	como	sistemas	
informatizados	de	controle	de	 luz	e	de	ar 
condicionado e cuidados paisagísticos com o 
entorno	da	obra.	A Sala	São	Paulo	é	uma	pro
va	concreta	de	que	dá	para	conjugar	valoriza
ção	do	patrimônio	cultural	com	preservação	
da memória urbana.
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passado: mudanças climáticas intensas e cada 
vez menos recursos naturais. Como fazêlo é a 
grande questão da educação agora.

NEXT: Como as edificações po de riam servir de 
catalisadores para a regeneração urbana?
Regeneração é uma palavra cada vez mais im-
portante, pois não significa falar apenas de 
construções, mas de impactos sociais também. 
A regeneração é um termo vindo da natureza, 
já que ela é capaz de se regenerar, a partir de 
uma profunda interação de elementos.

Regeneração está as so cia da a edi fí cios e 
pes soas. A boa arquitetura é catalisadora por-
que se torna uma referência no tempo. A be-
leza constitui um elemento importante para 
as pes soas, que a veem como uma parte da 
cidade. Os habitantes gostam de viver em es-
paços bem feitos. Às vezes, porém, os pré dios 
são um desastre e afetam, sim, a comunidade.

A Entrevista

 SIEGBERT	ZANETTINI,	
 arquiteto e professor  
na FAU-  USP

NEXT: Quan do começou a 
trabalhar com a sustentabi
lidade em suas obras?
Fiz a primeira casa climática, 

localizada em Atibaia, em 1974. Foi quando vi a 
relação profunda entre arquitetura e meio am
bien te. As re si dên cias que projeto não têm muro. 
É um modo de dizer que a contribuição vem da 
cidade para a obra e da obra para a cidade.

NEXT: Essa visão sobre contribuição “da cida
de para a obra e da obra para a cidade” foi ad
quirida com a prática ou aprendida na escola?
Existem precursores que rea li za ram obras de 
qualidade, levando em conta uma visão que 
chamo de holística e sistêmica. Entre eles, des-
taco arquitetos como o americano Frank Lloyd 
Wright, um dos melhores do mundo, responsá-
vel pela famosa Casa da Cascata, de 1936. Para 
mim, é um pioneiro no trabalho da natureza 
como parte integrante da arquitetura. Assentou 
os conceitos fundamentais da visão sistêmica.

Comecei a adotar uma visão mais holística 
a partir de 1970. Antes disso, o olhar uni di men
sio nal predominava na arquitetura brasileira, 
com a estética sendo o fator con di cio nan te. 
O belo era o mote da construção. Mas, para 
mim, não existe ação humana importante no 
sentido estético que não tenha suporte em to-
das as ciên cias.

Ao contrário da visão car te sia na de que o 
todo representa a soma das partes, a arquite-
tura vai além. Há elementos não mensuráveis 

— de extrema importância — que fazem par-
te de um projeto; por exemplo, o bem  estar 
das pes soas, que, por sua vez, eleva o rendi-
mento delas.

As ciên cias ambientais — que mais recente-
mente vêm sendo chamadas de sustentabilida-
de, mas que, para mim, naquela época, eram 
bio cli má ti ca e ecoe fi ciên cia — são imprescin-
díveis à vida humana. Tão importante quanto 
se alimentar é ter um espaço adequado para 
o “ser”, para o homem. O am bien te cria do deve 
ser aprazível, seguro e bom.

NEXT: Você concorda que, no Brasil, as plantas 
residenciais estão ficando cada vez menores e 
padronizadas, gerando uma visão re du cio nis
ta de que o espaço físico deve servir apenas às 
necessidades físicas básicas?
Temos uma construção em larga escala de be-
las esculturas, mas péssimas obras. Investir, 
portanto, em uma arquitetura educativa, fa-
vorável ao desenvolvimento in te lec tual e físi-
co, constitui um passo fundamental.

Basta observar o caso das cidades bra-
sileiras: elas não crescem, apenas incham. 
É imprescindível ter método para se fazer ar-
quitetura, pois ela congrega uma séria de es
pe cia li da des, não apenas um tipo de conhe-
cimento. Já  desenvolvi projetos nos quais 
trabalhavam mais de 30 equipes. O que isso 
significa? Que todas essas contribuições ele-
vam o nível qualitativo da obra. Os arquitetos 
podem aplicar essa visão mais ampla em seu 
trabalho, em seu edifício, tentando traduzila 
na obra. Mas ainda é pouco, a cidade tem ou-
tras necessidades.

NEXT: Arquitetura é pensar além das edifi 
cações . . .
É pensar a cidade. Não adian ta fazer um bair-
ro longe, onde não há serviços, educação, saú
de . . . Essa contradição permanente envol-
ve todos os mu ni cí pios brasileiros. O que o 
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arquiteto pode fazer? Começar a implantar a 
sustentabilidade em sua área. Ele não vai mu-
dar o mundo, mas pode tentar resolver as coi-
sas dentro das suas possibilidades. Embora 
pequeno, não deixa de ser um passo para su-
prir as necessidades de uma metrópole como 
São Paulo, por exemplo.

NEXT: Podese, então concluir, que o am bien te 
cons truí do conecta o homem à natureza.
A obra pode ajudar a recuperar essa conexão. 
Eu já buscava a relação unívoca entre o ex te rior 
e o in te rior em todos os meus trabalhos na dé-
cada de 1970. Quan do se edifica algo bem re-
solvido, muda-se toda a área em volta, ou seja, 
a obra in fluen cia todo o terreno.

A Palavra de especialistas

 Evolução da  
sociedade e 
 da arquitetura
Com a evolução da so cie da de, há 
inúmeras questões assumindo 
crescente importância no cum-

primento de projetos de arquitetura e no de-
sign de produtos. Elas dizem respeito ao uso 
de materiais, à sustentabilidade do proces-
so produtivo, à reciclagem do produto ao fim 
de sua vida útil e à possibilidade de impactos 

mínimos sobre os recursos disponíveis. Hoje 
e no futuro próximo, os projetos deverão ser 
capazes de estabelecer uma série de cone-
xões com o usuá rio final que não sejam ape-
nas funcionais, mas também formais, emocio-
nais, perceptivas e sinestésicas.

Marco Piva ,	fundador	do	Marco	Piva	
Atelier	Design,	com	projetos	reconhecidos	
na	Itália,	Dubai,	Rússia,	China.

 Questão	de	equilíbrio
Muitas pes soas pensam na ad-
ministração da terra e de am
bien tes cons truí dos em termos 
da proteção de recursos natu-
rais. Isto, porém, significa ainda 

ajudar as eco no mias locais,  criar oportunida-
des para a interação so cial, desenvolver ex
pe riên cias memoráveis e — muito relevante 

— gerar valores imo bi liá rios mais fortes. Para 
atingir tais objetivos, devemos buscar o equilí-
brio entre as questões naturais, culturais, fun-
cionais e estéticas de um projeto, o que exigirá 
tratar o inter-  re la cio na men to entre meio am-
bien te, preservação histórica, design e arqui-
tetura local, conectividade espaço  pedestres e 
redes veiculares. Quan do todos os elementos 
se harmonizarem, será possível afirmar que se 
criou algo para perseverar no tempo.

Douglas Smith,  presidente da 
EDSA,	empresa	de	arquitetura	de	
paisagismo e planejamento urbano.
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CAMINHO DAS PEDRAS

O QUE FAZER COMO FAZER

Poder público  A Adotar a visão sistêmica 
tanto nos projetos para 
cidades quanto nos 
estaduais/regionais.

 A Incentivar investimentos e licitações prio-
rizando a visão sistêmica no planejamento 
predial e urbanístico.

 A Buscar ocupar espaços públicos com retro
fit, demonstrando envolvimento com os va-
lores da sustentabilidade.

Empresas  A Envolver stakeholders 
com as preocupações 
de uma visão mais 
ampla de planejamento.

 A Trabalhar com 
equipes cada vez mais 
multidisciplinares.

 A Parcerias público-  privadas, garantindo fa-
cilidade institucional e políticas de desen-
volvimento propícias à cadeia produtiva da 
construção civil.

 A Transformar o reaproveitamento de espa-
ços urbanos já construídos em oportunida-
des de negócio.

Investidores  A Analisar o investimento 
com olhar voltado para 
o planejamento urbano.

 A Investir em retrofit 
por se tratar de 
uma tendência em 
sustentabilidade no 
setor da construção, 
além de render ganhos 
de reputação e 
econômicos.

 A Reunir parceiros de investimento não tra-
dicionais, como fundos de pensão, compa-
nhias de serviços de energia, dentre outros, 
para superar os custos iniciais de aplicação 
de projetos sustentáveis.

Sociedade Civil  A Exigir certificações, 
pois elas garantem o 
acompanhamento da 
obra desde a fase do 
projeto, levando em 
conta o conforto e o 
bem-  estar dos usuários.

 A Investigar como as incorporadoras e cons-
trutoras conduzem seus projetos.

 A Informar-se a respeito de certificações e 
seus benefícios para o período de uso das 
edificações no curto, médio e longo prazo.

Exemplo de 
associação  
entre os atores: 
CCR Rodoanel 
Mario Covas

A rodovia funciona por sistema de concessão, ou seja, a empresa privada 
responsabiliza-se pela administração e o seu maior acionista é o Governo 
do Estado de São Paulo. Os convênios estabelecidos com as secretarias de 
Justiça e Defesa da Cidadania, Administração Penitenciária e Desenvolvi-
mento Econômico, Ciência e Tecnologia possibilitaram que as famílias lo-
calizadas na região — e impactadas pela obra — tivessem fácil acesso aos 
programas sociais oferecidos pelas pastas citadas. A própria CCR realizou 
o estudo de impacto socioambiental do seu empreendimento.
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