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RESUMO 

 

De acordo com o documento “Desencadeando o Potencial do Crescimento Urbano” da ONU, 

a população mundial urbana superou, a partir de 2007, a população que vive na área rural. 

Consequentemente, a sustentabilidade global passa pelos desafios ambientais, sociais e 

econômicos nas cidades que são enfrentados pela proposta de desenvolvimento sustentável 

idealizada pela ONU: Agenda 2030, contemplando inclusive um Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável denominado ODS 11 Cidades Sustentáveis.  Na medida em que este ODS 11 possui 

metas a serem cumpridas, priorizou-se a escolha da 11.c Construções Sustentáveis, dentre todas 

as outras, para compreender de que maneira a construção sustentável integra a proposta da 

construção da cidade sustentável idealizada pela Agenda 2030. Para entender essa integração 

delineou-se uma pesquisa qualitativa buscando explorar dados da ONU, do Munício de São 

Paulo, de Organizações sociais e do estudo de caso de um edifício a fim de compreender e 

interpretar de que maneira o ODS 11 Cidades Sustentáveis se relaciona localmente com a 

construção sustentável. Observou-se que o processo de construir novas edificações, um dos 

elementos estruturantes das cidades, pode impactar, positivamente ou negativamente, o meio 

ambiente, as pessoas e a economia em virtude do consumo de recursos naturais, pelo processo 

de construção (geração de resíduos), uso das edificações construídas que consomem serviços 

públicos e recursos naturais (energia e água). Como resultado constatou-se que cada 

organização pesquisada explora a sustentabilidade da cidade e da construção conforme o seu 

propósito revelando uma visão parcial e específica. Nem todos estes componentes estão 

integrados e interligados e acabam não aproveitando os benefícios sustentáveis mútuos a fim 

de alavancar resultados para ambos os espaços: construído e urbano. Desta maneira, concluiu-

se que a sustentabilidade é um conceito sistêmico e complexo que para ser atendido de forma 

integral e integrada se faz necessário compreender melhor as relações existentes entre as suas 

partes que estão em diferentes níveis de atuação a fim de produzir resultados mais assertivos 

para construção de cidades e construções sustentáveis.  

 

Palavras-chave: Cidades Sustentáveis, Construções Sustentáveis, Crescimento  

Demográfico, Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030. 

  



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

According to the United Nations document "Unleashing the Potential of Urban Growth", the 

world's urban population surpassed, as of 2007, the population living in the rural area. 

Consequently, a global sustainability goes through the environmental, social and economic 

challenges in the cities faced by the sustainable development proposal idealized by the UN: 

Agenda 2030, including a Sustainable Development Goal called SDG 11 Sustainable Cities. As 

this SDG 11 has goals to be met, priority was given to the choice of 11.c Sustainable 

Constructions, among all others, to understand how sustainable construction integrates the 

proposal for the construction of a sustainable city idealized by the 2030 Agenda. In order to 

understand this integration, a qualitative research was designed to explore data from the UN, 

the Municipality of São Paulo, social organizations and the case study of a building in order to 

understand and interpret how the SDG 11 Sustainable Cities relates locally with sustainable 

construction. It was observed that the process of building new buildings, one of the structuring 

elements of cities, can impact, positively or negatively, the environment, people and the 

economy due to the consumption of natural resources, by the construction process (waste 

generation ), use of built buildings that consume public services and natural resources (energy 

and water). As a result, it was found that each researched organization explores the 

sustainability of the city and construction according to its purpose, revealing a partial and 

specific vision. Not all of these components are integrated and interconnected end up not taking 

advantage of sustainable mutual benefits  in order to leverage results for both spaces: built and 

urban. In this way, it was concluded that sustainability is a systemic and complex concept that, 

in order to be attended to in an integral and integrated way, it is necessary to better understand 

the existing relationships between its parts that are at different levels of performance in order 

to produce more assertive results for building cities and sustainable buildings. 

 

Keyword: Sustainable Cities, Sustainable Buildings, Growth Demographic, Development 

Sustainable, Agenda 2030. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A história do homo sapiens direcionou-a à migração do campo para as cidades ao longo dos 

séculos. A partir da Revolução Industrial houve um acelerado processo de urbanização em 

decorrência da mecanização das fábricas e do surgimento do capitalismo, responsáveis pela 

alteração profunda do perfil das cidades. (STEFFEN et al., 2011). 

Neste contexto, a explosão demográfica e o consequente aumento do impacto negativo do 

ser humano no meio ambiente social, econômico e ambiental  (GEORGE MARTINE, 2007) 

fez emergir a percepção, ao menos do ponto de vista cultural, de que vivemos na era 

denominada Antropoceno.  

Observou-se, simultaneamente, surgirem entidades globais, como a ONU, preocupadas com 

o prognóstico dos efeitos desses fatores no planeta e na forma como vivemos, constatando-se 

que, mantida a situação atual, a tendência é de colapso e/ou de crise do nosso sistema 

econômico, bem como dos recursos naturais e sociais.(UN DESA, 2019).  

Com a consolidação dos direitos humanos e, especialmente, da cidadania, e preocupação 

com o meio ambiente, evidenciou-se uma crescente preocupação com a promoção do 

desenvolvimento sustentável global, direcionado a assegurar as futuras gerações. Este é o 

propósito da Agenda 2030 a fim de geramos prosperidade, além do crescimento econômico, e 

desenvolvimento sustentável.  

O fato de a Agenda 2030 ter sido concebida como uma proposta global fundada em cinco 

pilares (pessoas, planeta, prosperidade, parceria e paz) torna desafiadora sua implementação 

nos países, nas macrorregiões e, principalmente, nas cidades.  

Sua aplicação global passa por um processo de endereçamento e de localização da agenda 

no espaço urbano pois “o futuro da civilização será determinado pelas cidades e dentro das 

cidades” (ROGERS; GUMUCHDJLAN, 2001, p. 27).   

Por conseguinte, em função da complexidade de se promover o desenvolvimento 

sustentável nas diferentes áreas abrangidas por seus 17 ODS e 169 metas, selecionou-se para 

este trabalho especificamente o Objetivo 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.  

A partir de um olhar mais atento sobre as metas do ODS Cidade Sustentável pode-se 

constatar que possui um forte viés de inclusão, segurança, resiliência e atributos sustentáveis. 

No entanto, uma de suas metas explora precisamente o conceito de construções sustentáveis 
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que complementa o escopo deste projeto de pesquisa: a relação entre o espaço urbano e o 

construído de forma sustentável. 

O tema da cidade, dada sua natureza multidisciplinar e transversal, relaciona-se a inúmeras 

disciplinas, tais como urbanismo, planejamento urbano, políticas públicas, serviços públicos, 

bem estar social, segurança, água potável e saneamento, as quais contribuem para um 

pensamento crítico a respeito dos problemas atuais e futuros das gerações que virão. Quando 

se lhe acrescenta o adjetivo sustentável, amplia-se ainda mais o escopo, elevando-se a régua de 

desempenho e da função das cidades. Pode-se referir entre os objetivos da sustentabilidade 

aplicada à cidade, embora a eles não se limite, a erradicação da pobreza e a ação contra a 

mudança global do clima (LOPES, 2016). 

O desafio se agiganta quando se direciona o estudo sobre a construção, por também abarcar 

em si um número amplo de disciplinas e por seu peso na economia, na esfera ambiental e social.   

É relevante destacar que a denominação “construção sustentável” é uma expressão aplicada 

a uma cadeia de valor que compreende: obtenção de recursos naturais (calcário, areia, água); 

transformação e construção de uma edificação; bem como uso e ocupação da edificação 

construída. As características que conferem a qualificação de sustentável às construções não 

devem se restringir às habitações sociais, devendo ser consideradas para toda e qualquer 

construção, para que se possam atingir os objetivos propostos pela agenda. 

A urbanização de favelas e o fornecimento de moradia segura para todos (ODS 11, Meta 

11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e 

aos serviços básicos e urbanizar as favelas), em termos construtivos, por exemplo, é um dos 

princípios norteadores das cidades que pretendam se tornar mais inclusivas e sustentáveis.  

Para se atingir essa meta, será preciso utilizar recursos naturais, passando-se por um 

processo de construção física da edificação, com o inevitável consumo de recursos de água e 

de energia da cidade. 

A segunda meta do ODS 11 relacionada com construção é a 11.c: apoiar os países menos 

desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira, para construções 

sustentáveis e resilientes, utilizando materiais locais.  

Existem inúmeras abordagens para qualificar uma edificação como sustentável, dentre elas: 

arquitetura vernacular, bioclimática, edifício verde e outras relacionadas a etiquetagem e 

certificação da construção.  
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Dessa maneira, alguns aspectos precisam ser compreendidos nesse processo de associação 

do conceito de desenvolvimento sustentável ao objetivo de Cidades Sustentáveis (inclusivas, 

seguras, resilientes) com a meta de Construção Sustentável e Resiliente.  

Há um fenômeno interdependente entre cidades sustentáveis e construção sustentável que 

precisa ser explorado para se compreender de que forma se dá o processo de localização do 

ODS 11 (Cidades Sustentáveis) e a realização da meta 11.c (Construção Sustentável) na Cidade 

de São Paulo.   

Este é o desafio deste Projeto de Pesquisa: compreender a integração da Cidade Sustentável 

com a Arquitetura Sustentável visando o desenvolvimento sustentável.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Crescimento demográfico  

 

Joignot (JOIGNOT, 2009) narra que, em 1948, Albert Einstein advertiu solenemente 

a Abbé Pierre, clérigo francês, sobre as “três explosões” que ameaçam nosso “mundo mortal”: 

a bomba atômica, a bomba da informação e a bomba demográfica.  

Ilustrando a ideia defendida pelo cientista, Mansfield e Doyle (MANSFIELD; 

DOYLE, 2017)) advertem que os seres humanos e a natureza estão interconectados e essa 

interdependência promove alterações na biosfera. Tal circunstância proporcionou o 

reconhecimento de uma nova era: era do Antropoceno.   

Sendo assim, evidencia-se estarmos vivendo um novo período, com características 

indiscutivelmente diferentes da era anterior, segundo a visão ordinária das ciências humanas.  

O crescimento populacional, uma dessas características, pode ser observado a partir 

da análise das estimativas históricas e projeção futura realizada pela Organização das Nações 

Unidas (POPULATION DIVISION DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL 

AFFAIRS UNITED NATIONS SECRETARIA, 2000), representada no gráfico a seguir. 

 

Figura 1: Estimativas de Crescimento da população. 

Adaptada de Population Division Department Of Economic And Social Affairs United Nations 

Secretaria, 2000. 
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Joignot (JOIGNOT, 2009) salienta, ainda, serem muitas as preocupações originadas 

pelo crescimento demográfico acelerado. Seus efeitos colaterais, no mundo contemporâneo, 

alcançam dimensões sociais, econômicas e ambientais. Mas o estudioso faz um importante 

alerta: “a Terra poderá alimentar e sustentar uma população de seres humanos” além de atender 

as outras formas de vida planeta?  

A origem desse problema, como demonstrado, está na aceleração do crescimento 

populacional, elemento marcante da nova era do Antropoceno. Corroborando com esta 

afirmativa, Trischler (TRISCHLER, 2017) afirma haver uma relação direta de causa e 

consequência entre o crescimento demográfico e, na era moderna, a Revolução Industrial; esta 

figura como o grande evento propulsor, responsável por provocar um aumento significativo da 

população mundial. Em 1800, por exemplo, apenas a cidade de Londres, em decorrência das 

instalações industriais, chegou a uma população de 1 milhão de habitantes.  

 

Figura 2: Crescimento da população mundial a longo prazo, 1750 a 2050. 

Fonte: OJIMA, 2011  
 

 

A Revolução Industrial gerou fortes impactos na sociedade. Trischler (TRISCHLER, 

2017) confirma tratar-se de evento que coincide com o início do capitalismo, do qual emerge a 
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cultura do consumo e, por conseguinte, conduzindo à alteração no modo de vida em sociedade 

e, inclusive, do próprio território.  

No que se refere ao Brasil, destaca-se o estudo elaborado pelo IBGE a respeito de 

informações geográficas no Brasil para classificar e caracterizar os espaços urbanos (IBGE, 

2017). As informações contidas nesse estudo confirmam o exposto anteriormente, de que a 

revolução impôs, também, uma aceleração da urbanização, a qual caminhava, até então, a 

passos lentos, gerando, a partir do século XVIII, a necessária formalização da distinção entre 

campo e cidade. 

O crescimento da população mundial saltou de 1 bilhão, em 1800, para 7 bilhões de 

habitantes em 2019. No entanto, Girardet (GIRARDET, 2008) ressalta que, além do 

crescimento demográfico, há outra característica relevante: o desenvolvimento de megacidades 

com mais de 10 milhões de habitantes. Em 1990, já eram identificadas ao menos 20 

megacidades. 

Toda essa evolução do crescimento populacional, registra George Martine (GEORGE 

MARTINE, 2007), fez com o que a população mundial urbana superasse, a partir de 2007, a 

população que vive na área rural. 

O relatório da United Nations Popoulation Fund (UNFPA) que abordava a situação da 

população mundial em 1996, já atestava, segundo o mesmo autor (GEORGE MARTINE, 

2007), que “o crescimento das cidades será uma das maiores influências sobre o 

desenvolvimento no século XXI”.  

(SAMPATH et al., 2010) defendem que todas as regiões do planeta Terra serão 

primordialmente urbanas até 2030, incluindo a Ásia e a África. Segundo a ONU Habitat, o 

“Homo Sapiens” se tornará o “Homo Sapiens Urbanus”. Girardet (2008), por sua vez, 

reconhece a complexa relação que existe entre pessoas, cidades e planetas, e assinala ser 

necessário estabelecer um relacionamento sustentável entre as cidades e as pessoas. 

Soma-se a isso o fato de que as Nações Unidas reconhecem o crescimento demográfico 

como uma das quatro tendências demográficas globais mais fortes e impactantes, junto ao 

Envelhecimento Populacional, à Migração e à Urbanização (UN DESA, 2019). 

Dessa maneira, ainda de acordo com George Martine (GEORGE MARTINE, 2007), 

as populações migram para as cidades para fugir das condições de vida desfavoráveis, em busca 

de uma vida melhor, pressionando as cidades a atendê-las, a dispor de uma infraestrutura 

condizente com o acréscimo populacional (alimentos, energia, água e transporte), gerando, 

inclusive, impactos negativos, como a surgimento de favelas, por exemplo. Contudo, as cidades 



 

 

22 
 

também trazem consigo a possibilidade de contribuir para a sustentabilidade em função da 

possibilidade de ganho de escala dos serviços ofertados e transformação do espaço urbano. 

Pelos dados fornecidos pela UN DESA (UN DESA, 2019), a população do mundo 

tende a crescer ainda mais, mas esse crescimento ocorrerá num ritmo mais lento, em torno de 

1,1% entre 2015 e 2020, o que significa a metade do pico de 2,1% ocorrido entre 1965 e 1970. 

O resultado é a projeção de uma população preponderantemente urbana, a qual atingirá 8,6 

bilhões em 2030. 

O Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

constitui a principal fonte de referência para o conhecimento da população no Brasil e registra 

dados desde 1872, demonstrando a curva de crescimento da população. Segundo o instituto, o 

crescimento da população brasileira no período correspondente à Revolução Industrial europeia 

foi bem inferior, denotando o menor grau de desenvolvimento nacional, conforme se extrai do 

quadro ora replicado.  

 

Figura 3: População residente no Brasil desde 1872. 

Fonte: Censo demográfico 2010, IBGE. 

 

Colhe-se dos dados registrados pelo o IBGE que 84,72% da população brasileira reside 

em áreas urbanas e apenas 15,28% mora em áreas rurais. A realidade brasileira demonstra que 

o país é majoritariamente urbano em todas as suas regiões conforme gráfico do IBGE. 
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Figura 4: Porcentagem da população que vive em área urbana. 

Fonte: IBGE, 2015. 

 

A consolidação, no Brasil, da concentração da população mais em área urbana do que 

rural se deu na década de 1960 conforme revela dados do IBGE na figura 5.  

 

Figura 5: População por situação do domicílio urbana e rural. 

Fonte: Censo demográfica 2010, IBGE. 

 

Cidades como São Paulo, com 12 milhões de habitantes, estão dentre as mais 

estruturadas criadas pelo homem. Sua existência e subsistência exigem recursos, tais como 

energia, água, transporte, alimentos e, igualmente, infraestrutura. É nesse cenário, conforme 

mencionado por Girardet (GIRARDET, 2008), que surgem as construções de concreto, vidro e 

aço e elevadores; as construções surgem para viabilizar a disponibilização desses recursos aos 

cidadãos. 
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Figura 6: São Paulo - População por situação do domicílio 1950 a 2010 

Fonte: Censo demográfico 2010, IBGE.  

 

Em síntese, como assinalado pelo programa AGENDA 2030 (AGENDA 2030), a 

partir da apreensão do conceito de cidadania e da concretização da proteção dos direitos 

humanos, as sociedades contemporâneas podem se adaptar às realidades demográficas, 

antecipando tendências e construindo sociedades mais justas e igualitárias, por meio do 

planejamento de cidades mais sustentáveis e resilientes para que ninguém seja preterido.   

Portanto, o observa-se que a cidade é o local onde os habitantes majoritariamente 

vivem desde 2007 possuindo inúmeros desafios relacionados aos serviços públicos. A busca 

pela prestação de serviços de qualidade e a dinâmica da vida urbana dos cidadãos revelam que 

o espaço urbano é dinâmico em constante transformação, e que esta ocorre através de obras de 

infraestrutura e também em função da construção de edifícios para atender os cidadãos. 

 

2.2 Arquitetura e cidade   

 

Historicamente a relação entre arquitetura e cidade remonta à trajetória do próprio 

homem moderno e das transformações de seu modo de vida. Rogers (ROGERS, 1997), aponta 

que, na evolução da caverna para as cidades, a arquitetura surgiu da necessidade do homem por 

abrigo, impulso inicial para criação das primeiras vilas próximas a recursos naturais, como os 

rios. 

No mesmo sentido, Leonardo Benevolo, na obra “A História da Cidade” (2015), 

descreve a cidade como uma construção histórica, a qual, diversamente da aldeia, estabelece 
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uma estrutura social, com separação entre agricultores e aqueles que executam serviços 

inerentes à estrutura das cidades. Revela, ainda, a existência de uma relação interdependente 

entre arquitetura e cidades. 

Yarrow (2019) acresce que, adotada a premissa de que a arquitetura é uma atividade 

social, construída dentro de leis físicas de construção e de valores culturais, com o passar dos 

anos, sua identidade foi alterada ocasionando mudanças e impactos no espaço urbano. 

Um dos marcos mais importantes deste fenômeno, pontuam Steffen et al. (STEFFEN 

et al., 2011), por reunir ao mesmo tempo crescimento demográfico, arquitetura e urbanização, 

é a Revolução Industrial, cujos primeiros movimentos datam de 1700, dando origem a uma 

nova estrutura econômica baseada em mercados.  

Todavia, Kingsley (2017) sustenta que o meio urbano teve uma taxa de crescimento 

mais acelerada do que a da população na Terra, o que se deve à intensa migração rural – urbana 

da época. 

Os especialistas apresentam duas grandes hipóteses para a rapidez do crescimento 

demográfico e para a urbanização: (1) aumento extraordinariamente rápido da população, 

pressionando a área agrícola que é limitada e empurrando os sem-terra para o trabalho nas 

cidades; e (2) forças econômicas que puxam migrantes para as cidades (KELLEY; JEFFREY, 

2009). 

Corroborando com as ideias ora apresentadas, Pereira (PEREIRA, 2009) frisa que a 

Revolução Industrial iniciou um processo acentuado de concentração da população e trouxe 

consigo os efeitos colaterais do crescimento econômico. Diversos benefícios conquistados 

naquela época proporcionaram certa miopia em relação aos problemas gerados por tais efeitos. 

Se, por um lado, ocorreu o aumento da expectativa de vida, por outro, iniciou-se um consumo 

excessivo de recursos naturais, com a geração de impacto negativo sobre o meio ambiente: 

poluição do ar, da água e do solo. 

É inquestionável, como acentua George Martine (GEORGE MARTINE, 2007), que a 

Revolução foi um acelerador do crescimento das cidades e, segundo a ONU, o mundo viveu 

sua primeira onda de urbanização entre 1750 e 1950, passando de 15 milhões para 423 milhões 

de habitantes urbanos.  

Analisando a urbanização na Inglaterra daquele período, podemos observar que uma 

taxa de crescimento constante resulta numa alteração do perfil urbano, o qual aumentou de 

25,9% para 65,2% (WILLIAMSON, 2009). Em outras palavras, a Inglaterra era o país mais 
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urbano no século XIX e as novas construções foram erguidas para atender a necessidade sem, 

no entanto, observar critérios sanitários adequados, como por exemplo os cortiços.   

Na época, os novos moradores, originários das áreas rurais, precisavam de moradias 

para trabalhar nas fábricas a vapor e, de acordo com (JOURNAL; ARCHAEOLOGY, 2020), 

era notória a transformação da cidade de Manchester no que tange às ruas e aos edifícios, além 

da falta de governança da cidade.  

Em contraponto, Maw, Wyke e Kidd (MAW; WYKE; KIDD, 2012) aduzem ser 

notória a percepção de que a maioria das fábricas da cidade foram implantadas próximo às 

hidrovias, devido à necessidade de água para as máquinas a vapor e da navegação para 

fornecimentos dos insumos (carvão), com um interessante custo-benefício. 

Em igual sentido Kohlsdorf (KOHLSDORF, 1996) discorre que, a partir desse 

contexto social e econômico, vários autores apontam o surgimento, à época, do pensamento 

urbanístico, como uma vertente da arquitetura preocupada com os problemas das cidades.  

George Martine (GEORGE MARTINE, 2007) relata o aumento da população 

mundial. O século XX teve início com 220 milhões e chegou ao fim com 2,84 bilhões de 

habitantes urbanos. Em consequência, a ONU identifica essa como a segunda onda de 

urbanização. A tendência é esse crescimento continuar e chegar a 3,9 bilhões em 2030.  

Ao longo desse período até os dias atuais, aduz Philippi Jr (PHILIPPI JR., 2017), 28 

grandes aglomerações urbanas foram formadas, as chamadas megacidades, em virtude da 

população exceder os 10 milhões de habitantes, projetando-se que sejam 41 megacidades até 

2030. São Paulo é uma dessas cidades.  

Diante desse contexto, exigiu-se uma reavaliação das questões urbanas para recriar as 

comunidades, especialmente após a alteração no panorama internacional decorrente das 

decisões do Acordo de Paris e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Philippi 

Jr (2017) sustenta, também, que são inúmeros os fatores provenientes do crescimento 

demográfico e das cidades, impulsionando a repensar o modo de vida urbano contemporâneo, 

tais como: mobilidade, infraestrutura e equipamentos de lazer.  

Todos esses elementos estão diretamente ligados à noção de qualidade de vida e, em 

última análise, da viabilização do desenvolvimento sustentável, conceito surgido na década de 

80, por ocasião da edição do Relatório Brundtland (Nosso Futuro Comum).  

O referido documento foi elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

responsável pela delimitação do conceito de desenvolvimento sustentável como “o 
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desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras” (VISSER; BRUNDTLAND, 2013). 

Invariavelmente, a reavaliação dessas questões impõe a interferência do poder público, 

mediante a tomada de decisões políticas, mediante uma atuação efetiva dos governantes, por 

meio da estruturação de políticas públicas e da produção de leis que assegurem a contenção dos 

efeitos negativos do crescimento demográfico na área urbana. 

No Brasil, uma das primeiras normatizações em que se evidenciou uma preocupação 

efetiva com o crescimento ordenado das cidades adveio da edição da Lei no 6.766/79 (Lei de 

Loteamento do Solo Urbano).  

Com a promulgação da atual Constituição Federal (CF), em 1988, sob a influência dos 

diplomas internacionais ambientais, concretizou-se a inclusão de propostas para o controle dos 

efeitos do crescimento da população urbana, como elemento, sob a perspectiva ambiental, de 

proteção dos direitos fundamentais. 

Revela-se, portanto, que o debate sobre o espaço urbano, mobilidade, infraestrutura e 

serviços ambientais foi ampliado a partir da Constituição Federal Brasileira de 1988, que trouxe 

diversas disposições relacionando saúde, meio ambiente e sustentabilidade. Merecem especial 

destaque os seguintes artigos: 

 

Art. 182 (política urbana). A política de desenvolvimento urbano, executada 

pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem 

por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem-estar de seus habitantes.  
Art. 196 (saúde): A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  

Art. 225 (meio ambiente): Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988, 

grifo do autor)  

 

Como se denota dos dispositivos constitucionais acima transcritos, o legislador 

constituinte já demonstrava a intenção de aderir às orientações contidas nos documentos 

internacionais, admitindo a importância da proteção do meio ambiente para o desenvolvimento 

social e econômico, em perfeita consonância com o conceito de desenvolvimento sustentável 

consolidado na década de 1980. 



 

 

28 
 

Os três artigos constitucionais anteriormente mencionados revelam a busca da 

cidadania e da proteção dos direitos humanos (acesso universal e igualitário às ações e serviços 

de saúde e ao meio ambiente equilibrado), fundamentais para a vida urbana.  

A regulamentação do princípio do desenvolvimento sustentável, na ordem jurídica 

nacional, impôs a ponderação “entre o direito fundamental ao desenvolvimento econômico e o 

direito à preservação ambiental” (AMADO, 2019. p. 89). 

Sob essa perspectiva, o  

desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente 
sem comprometer a possibilidade de existência digna das gerações futuras, 

sendo possível melhorar a qualidade de vida dos vivos sem prejudicar o 

potencial desenvolvimento das futuras gerações. (AMADO, 2019, p. 90) 

 

Muitas foram as leis editadas após a promulgação da Constituição Federal que 

buscaram regulamentar o princípio em questão. Podem ser citadas, entre outras, Lei nº 

12.305/10 (Política Nacional dos Resíduos Sólidos), Lei nº 11.105/2005 (Lei de 

Biossegurança), Lei nº 13.186/2015 (Política de Educação para o Consumo Sustentável). 

A consolidação da nova perspectiva da ordem social brasileira, relembra Bassul 

(BASSUL, 2010) se deu treze anos após a promulgação da Constituição de 1988, com a edição 

do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/2001), direcionando a aplicação das normas em razão dos 

princípios da função social da cidade e da propriedade urbana.  

A realidade do impacto ambiental e social das cidades e do seu componente 

arquitetura, como elemento inerente à vida urbana, pode ser observada na imagem abaixo, 

elaborada pela ONU-Habitat para apresentar a nova Agenda Urbana.  

 

Figura 7: Contexto global, percentuais de consumo e percentuais característicos das cidades. 

Fonte: Disponível em <http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/>. Acesso em 01 jan. 2020.  

Outra iniciativa da ONU-Habitat em destaque é a plataforma para identificar o índice 

de prosperidade de cidades, a qual contempla 400 cidades em todo o mundo. A ferramenta 

fornece informações sobre 6 dimensões urbanas que podem ser utilizadas em políticas públicas 

e em intervenções em cada cidade, visando gerar benefícios ou prosperidade socioeconômica.  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.105-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.105-2005?OpenDocument
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2.3 3.3 Desenvolvimento sustentável  

 

O problema ambiental passou a fazer parte das preocupações humanitárias do século 

XX, precisamente no final da década de 60 e início de 1970.  

Conforme indicado por Pott e Estrela (POTT; ESTRELA, 2017), um dos primeiros 

casos de poluição da água ocorreu na Baía de Minamata no Japão, em 1956, devido ao dejeto 

industrial (mercúrio) da fábrica Chisso. O impacto sobre o meio ambiente foi imenso e a 

ingestão de peixes contaminados pela população gerou a morte de mais de 2 mil pessoas.  

Consequentemente, segundo refere Ikerd (IKERD, 2014), começaram a ser 

questionados os indicadores de riquezas (utilizados unicamente como forma de qualificar o 

desenvolvimento de um país) embora não implicasse necessariamente, numa perspectiva mais 

ampla, qualidade de vida da população.  

Em função disso, conforme leciona Pereira (PEREIRA, 2009), deu-se início à ideação 

de uma maneira diferente de desenvolvimento que leva em consideração o capital ambiental.  

Por força da sua liderança global e integradora, assevera Veiga (VEIGA, 2005), a 

ONU, em resposta ao crescimento da preocupação pública com os impactos negativos do 

modelo de crescimento econômico, iniciou um ciclo de conferências e estudos para 

compreender mais e melhor os desafios, bem como propor princípios e compromissos por um 

desenvolvimento mais contemporâneo à realidade da humanidade. 

No quadro a seguir é possível visualizar os diferentes documentos internacionais 

produzidos a partir dessa preocupação ambiental. 

 

Figura 8: Documentos internacionais produzidos a partir da preocupação ambiental. 

Fonte: Adaptado de informações disponíveis em <https://nacoesunidas.org/acao/meio-

ambiente/>. Acesso em 31 jan. 2020. 
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A evolução do conceito de desenvolvimento humano, na visão de Veiga (VEIGA, 

2005), ocorreu através de diversas definições, abordagens e suas interdependências ao longo do 

tempo: contexto histórico, político, social, ambiental e econômico.  

Na mesma linha de raciocínio, Pott e Estrela (POTT; ESTRELA, 2017) expõem que o 

primeiro grande encontro internacional a questionar a visão econômica do desenvolvimento 

vigente no pós-guerra foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 

realizada em Estocolmo, Suécia, em junho de 1972. Foi, também, a primeira vez em que a 

comunidade internacional se reuniu para considerar o agrupamento das necessidades globais do 

desenvolvimento e do meio ambiente. 

Os relatórios Brandt e Brundtland e o lançamento do Relatório de Desenvolvimento 

Humano com seu inovador índice, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), conforme 

menciona Veiga (VEIGA, 2015), consolidaram-se como as mais importantes iniciativas 

empreendidas mundialmente para ampliar o enfoque do desenvolvimento, além de seu 

tradicional vínculo com o crescimento econômico: bem-estar humano.  

Simultaneamente, diversos agentes e personalidades influentes da política, da ciência, 

de empresas e de organizações não governamentais focaram os debates sobre Desenvolvimento 

Sustentável na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), que 

foi iniciada em 1983 pela Assembleia Geral da ONU e chefiada pela primeira ministra da 

Noruega, Gro Harlem Brundtland.  

Ficou conhecida como Comissão Brundtland, que produziu o relatório considerado 

básico para a definição da noção e dos princípios que dão fundamento à expressão 

Desenvolvimento Sustentável, como visto anteriormente. 

As recomendações, publicadas com o título Nosso Futuro Comum, levaram à 

realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), em junho de 1992, no Rio de Janeiro.  

A Conferência também é denominada de Cúpula da Terra, Rio-92 e ECO-92. Deriva 

diretamente do Relatório Brundtland o conceito dos três pilares do Desenvolvimento 

Sustentável: desenvolvimento econômico, equidade social e proteção ambiental.1 

E, em 2015, os líderes mundiais se reuniram na sede da ONU e decidiram um plano 

de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e 

a prosperidade: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no contexto da agenda pós-

2015 (ODM), posteriormente intitulada de “Agenda 2030 - Transformando nosso mundo”, a 

 
1 Informação disponível em <https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/>. Acesso em 31 jan. 2020. 

https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/
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qual contém o conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (UNITED 

NATIONS GENERAL ASSEMBLY, 2015). 

A Agenda 2030 e os ODS inauguram uma nova fase para o desenvolvimento dos países, 

que busca integrar por completo todos os componentes do desenvolvimento sustentável e 

engajar todos os países na construção do futuro que queremos. 

É o que se extrai ao se identificar cada um dos ODS, conforme relacionado a seguir. 

 

 

 

 

 

Figura 9: Objetivos de desenvolvimento sustentável. 

Fonte: Nações Unidas. Disponível em <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/> Acesso em 

20 jan. 2020. 

 

Os ODS indicados se relacionam a diferentes áreas, nem todas vinculadas diretamente 

à arquitetura e às cidades. A ONU possui, porém, uma agência focada especialmente em tais 

aspectos, impulsionada, inicialmente, pela preocupação com os assentamentos humanos, a 

ONU criou, em 1978 o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, com 

sede em Nairóbi, capital do Quênia, resultado da Conferência das Nações Unidas sobre 

Assentamentos Humanos (Habitat I).  

O objetivo inicial do programa incluía a urbanização sustentável, com ênfase na 

questão de habitação. A agência possui um portfólio de projetos que visam preponderantemente 

o bem comum e público, tais como: planejamento urbano, economia urbana e legislação urbana, 
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entre outros; participa de outras iniciativas da própria ONU, como a Agenda 2030, sendo 

também, responsável pelo ODS 11.  

A Agência da ONU figura como ponto focal para as questões relativas à urbanização 

sustentável e aos assentamentos humanos, com o objetivo primordial de proporcionar moradia 

adequada para todos.2 

Sem dúvidas, a participação da ONU e da agência Habitat, bem como de outras 

organizações mundiais, na temática urbana e de assentamentos revela o grande impacto do 

crescimento demográfico e da urbanização (IBGE, 2017). 

A Nova Agenda Urbana (NAU) foi adotada na Conferência das Nações Unidas sobre 

Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III), realizada em Quito (Equador), 

em 20 de outubro de 2016, e foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) 

no 68o encontro plenário para a sua 71a sessão em 23 de Dezembro de 2016. O documento foi 

mais recentemente lançado em português pelo escritório do Programa das Nações Unidas para 

Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT) no Brasil. 

Esta proposta foi adotada por 167 países e busca orientar a política para a urbanização 

durante os próximos 20 anos. A Nova Agenda Urbana (NAU) aponta que, até 2050, a população 

urbana do mundo irá praticamente dobrar, tornando a urbanização uma das tendências mais 

transformadoras do Século XXI (IBGE, 2017). 

A agenda trouxe os ODS como diretrizes para o desenvolvimento urbano sustentável, 

apresentando as principais políticas públicas brasileiras referentes ao tema. Segundo informa 

Russar (RUSSAR, 2016), são apresentadas cerca de 20 importantes ações de organizações 

empresariais e da sociedade civil que visam estabelecer uma agenda sustentável nas cidades, 

servindo como inspiração para a concretização de parcerias público-privadas para esse fim. 

Certamente, afirma Veiga (2017), o desenvolvimento sustentável é um dos mais 

generosos ideais surgidos no século passado. Só comparável ao, bem mais antigo, anseio por 

justiça social. 

Cada um dos ODS possui metas para direcionar o alcance dos objetivos e permitir o 

monitoramento e o controle para sua implementação. Dentre os 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável destacamos o ODS 11 e a meta 11.c:  

 

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 

seguros, resilientes e sustentáveis.  

 
2 Informação disponível em <https://nacoesunidas.org/agencia/onuhabitat/> Acesso em 15 jan. 2020. 

https://nacoesunidas.org/agencia/onuhabitat/
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11.c Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência 

técnica e financeira, para construções sustentáveis e resilientes, utilizando 
materiais locais3  

 

A relevância de um ODS urbano demonstra o quanto a urbanização é uma disciplina 

transversal, pois possui objetivos interligados, quais sejam, infraestrutura, serviços sociais e 

sustentabilidade ambiental, para utilizar a urbanização como vetor de desenvolvimento 

sustentável (DEVELOPMENT; NETWORK, 2020). 

Observa-se, também, que aproximadamente 65% das metas dos ODS somente podem 

ser cumpridas se forem implementadas em conjunto pelas cidades e pelos atores locais. 

Ademais, no entendimento de Raskob et al. (RASKOB et al., 2018), podem ser elaborados e 

aplicados por meio de políticas públicas, o que expande a disciplina de planejamento e o 

desenvolvimento urbanos. 

Seguindo na análise da atuação da ONU no âmbito da viabilização do desenvolvimento 

sustentável, registra-se que, em 2015, seus membros assinaram o Acordo de Paris, na 21ª 

Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre Mudança do Clima. 

A iniciativa demonstra o comprometimento internacional com as questões ambientais. 

Conquanto o foco desse acordo tenha sido a contenção do aumento da temperatura média 

global, possui como traço característico a abordagem ascendente e flexível, permitindo aos 

países signatários certa abertura quanto às ações climáticas a serem implementadas 

individualmente.  

Porém, a maior contribuição do pacto adveio antes mesmo de sua concretização, 

durante o período das negociações de Paris, quando os países anunciaram publicamente suas 

metas climáticas pós-2020, denominadas de Contribuições Pretendidas Nacionalmente 

Determinadas (em inglês, Intended Nationally Determined Contribution, ou INDC).   

Diante deste panorama, registram Raskob et al. (RASKOB et al., 2018), as cidades 

têm papel fundamental na implementação das NDCs, das quais 110 contam com conteúdo 

urbano, incluindo referências diretas nos cabeçalhos e/ou no texto.  

Sob esse prisma, algumas ações ganharam destaque na NAU, como a preocupação 

com o planejamento e o desenho das cidades. Em derivação, revelou-se uma tendência em 

várias capitais mundiais a preocupação com a recuperação dos espaços públicos, 

direcionamento que convoca a participação dos cidadãos e, de forma coadjuvante, promove a 

coesão social. Trata-se de uma perspectiva holística da proteção ambiental. 

 
3 Disponível em <https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/>. Acesso em 31 jan. 2020. 
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Conclui-se, portanto, que as conferências, fóruns e negociações sobre as questões 

ambientais aplicada às cidades, permitem o intercâmbio de ideias e de novas fórmulas para a 

solução dos problemas comuns a todas as áreas urbanas, incluindo as construções, e, assim, os 

documentos derivados de tais encontros direcionam e inspiram gestores e cidadãos a adotarem, 

respectivamente, políticas públicas e iniciativas com menor impacto ambiental. 

Os reflexos, assevere-se, extrapolam a esfera ambiental e proporcionam melhoria em 

diversos outros setores, cumprindo com o objetivo do alcance de um desenvolvimento 

econômico sustentável. 

E nem poderia ser de outra forma, considerando que a NAU se relaciona aos Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável (ODS), mas, com maior ênfase, para ampliação do objetivo 

número 11, e aos princípios do Acordo de Paris. 

Isso porque o ODS tem como foco principal a inclusão e a segurança, nas cidades e 

nos assentamentos humanos, além da resiliência e sustentabilidade urbanas, enquanto o Acordo 

de Paris, busca a redução de gases poluentes e soluções de mitigação das mudanças climáticas.4 

Corroborando com o entendimento ora exposto, o diretor executivo do Programa da 

ONU para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), Joan Clos, argumenta que “uma cidade 

sustentável deve encontrar uma relação simbiótica entre espaços privados e públicos. Este 

equilíbrio permite a desobstrução dos centros urbanos, acarretando melhoras em todos os 

setores – desde a mobilidade ao estímulo a novos financiamentos”.5 

Os riscos, porém, se não forem implementadas mudanças à dinâmica aplicada até o 

momento, são óbvios: esgotamento do território para os assentamentos dos cidadãos, de 

recursos, a dificuldade no cumprimento dos ODS e da limitação do aquecimento global. 

O planejamento urbano inclusivo inadequado de cidades emergentes e em crescimento, 

constata Raskob et al. (RASKOB et al., 2018), não apenas gera obstáculos complexos para o 

desenvolvimento da sustentabilidade urbana, como também para o desenvolvimento 

sustentável em larga escala.  

A conferência também aprovou documentos com objetivos mais abrangentes e de 

natureza mais política: a Declaração do Rio e a Agenda 21. Em 1996, é realizada, na Turquia, 

 
4 Informação disponível em < https://www.archdaily.com.br/br/802581/cidades-do-futuro-investem-na-

revitalizacao-de-espacos-urbanos> Acesso em 31 jan. 2020. 
5 Informação disponível em 

<https://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=3017:catid=28&Itemid=2

3>. Acesso em 15 Fev. 2020. 

https://www.archdaily.com.br/br/802581/cidades-do-futuro-investem-na-revitalizacao-de-espacos-urbanos
https://www.archdaily.com.br/br/802581/cidades-do-futuro-investem-na-revitalizacao-de-espacos-urbanos
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a conferência da ONU Habitat II; nela, são discutidos os destinos das cidades e propostas para 

a sustentabilidade nos assentamentos humanos.  

Motta (2009) relembra que, em 1997, Richard Rogers lança o livro Cities for Small 

Planet, no qual estuda formas das cidades do futuro recomporem a harmonia entre homem e 

natureza. No Habitat II (1996), em Istambul, os profissionais definiram a aplicação do 

desenvolvimento sustentável para o setor da construção.  

Tal iniciativa provocou repercussão imediata, pondo em evidência riscos para a saúde 

por parte de certos materiais, como o amianto, cuja utilização, assevere-se, já se encontra 

proibida no Brasil, despertando o interesse da opinião pública para a preservação do meio 

ambiente e a criação de um entorno saudável.  

A partir dessa perspectiva, menciona Wines (2000), profissionais e indústrias 

europeias de construção começaram a considerar a dimensão ecológica, surgindo normas, 

regulamentações e incentivos financeiros em países como Alemanha (Habitat Passivo), França 

(RT 2000) e Suíça (selo Minergie).  

 

2.4 Cidades sustentáveis  

 

As cidades, segundo a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura (ASBEA), 

consomem “40% dos recursos naturais extraídos, 50% da produção de energia, contribuem com 

aproximadamente 50% dos resíduos sólidos urbanos e são responsáveis por até 75% das 

emissões de gás carbono” e pressionam os agentes públicos e privados a reverem a cidade com 

desenvolvimento sustentável visando adequar as condições da economia, ambiental e social, 

conforme registro de Martins (MARTINS, [s.d.]). 

Com efeito, asseguram Carla e Gonçalves (CARLA; GONÇALVES, 2008), o tema do 

espaço urbano com viés sustentável cresceu nos últimos anos, proporcionando debates e 

sugestões sobre: cidades compactas, adensamento demográfico, resíduos, diversidade e 

pluralidade socioeconômica, cultural e ambiental e direitos humanos. 

“Nossa batalha pela sustentabilidade global será vencida ou perdida nas cidades”, disse 

Joan Clos, diretor executivo da ONU-Habitat e secretário-geral da conferência Habitat III.6 

O modelo business as usual do crescimento econômico aplicado às cidades não busca 

integrar a preservação do capital natural e humano. Souza e Albino (SOUZA; ALBINO, 2018) 

 
6 Informação disponível em <https://nacoesunidas.org/nova-plataforma-eletronica-lancada-pelo-onu-habitat-

abre-debate-sobre-nova-agenda-urbana/>. Acesso em 31 jan. 2020. 

https://nacoesunidas.org/nova-plataforma-eletronica-lancada-pelo-onu-habitat-abre-debate-sobre-nova-agenda-urbana/
https://nacoesunidas.org/nova-plataforma-eletronica-lancada-pelo-onu-habitat-abre-debate-sobre-nova-agenda-urbana/
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destacam que o trio cidade, desenvolvimento e sustentabilidade fornece aos profissionais da 

área um vasto repertório teórico, em decorrência de sua interdependência, e compõe um 

contexto desafiador e complexo. 

Entretanto, no entendimento de Marcotullio e Boyle (MARCOTULLIO; BOYLE, 

2003), num mundo cada vez mais urbano, as cidades, a urbanização e o urbanismo são peças-

chave para a busca de uma qualidade de vida sustentável, pois a cidade é o espaço físico onde 

a população efetivamente irá consumir e viver.  

No mesmo sentido, adiciona Alligood (ALLIGOOD, 2010), como um sistema, as 

cidades demandam soluções integradas com uma estrutura holística, para integrar o vetor da 

sustentabilidade de maneira plena, levando-se em consideração as necessidades urbanas que 

não apenas determinarão o curso da civilização, mas o futuro do planeta.  

Portanto, citando Marcotullio e Boyle (MARCOTULLIO; BOYLE, 2003), a 

sustentabilidade “só poderá ser atingida quando as cidades sejam consideradas sistemas e 

componentes de sistemas alinhados com o equilíbrio ecológico.” 

Na mesma linha de percepção, entende-se que gestores, cidadãos e organização da 

sociedade civil, bem como toda e qualquer parte interessada na cidade, também é um 

componente que interage, compartilha e difunde boas práticas urbanas que diminuam o impacto 

ambiental, criem redes e coesão social.7 

Sendo assim, são fundamentais a participação e a atuação do Poder Público, das 

empresas e dos demais organismos sociais no processo de construção de cidades sustentáveis, 

à luz dos atributos da sustentabilidade e das regras legais vigentes, conforme registram Souza 

e Albino (SOUZA; ALBINO, 2018). 

No âmbito nacional podemos observar, na figura a seguir, a linha do tempo da 

produção legislativa brasileira na temática urbana. 

 
7 Informação disponível em < https://www.archdaily.com.br/br/802581/cidades-do-futuro-investem-na-

revitalizacao-de-espacos-urbanos> Acesso em 31 jan. 2020.  

https://www.archdaily.com.br/br/802581/cidades-do-futuro-investem-na-revitalizacao-de-espacos-urbanos
https://www.archdaily.com.br/br/802581/cidades-do-futuro-investem-na-revitalizacao-de-espacos-urbanos


 

 

37 
 

 

Figura 10: Linha do tempo da produção legislativa brasileira na temática urbana. 

Fonte: Schmidt; Caccia; Felin, 2018.  

Para a ONU Habitat, esclareça-se, o processo de urbanização vai além do crescimento 

de uma área urbana e implica em mudanças sociais, econômicas e ambientais. E, segundo Joan 

Clos, diretor executivo do Programa da ONU para os Assentamentos Humanos, “uma cidade 

sustentável deve encontrar uma relação simbiótica entre espaços privados e públicos.”8  

Raskob et al. (RASKOB et al., 2018) ensinam ser fundamental que o compromisso 

multilateral das partes interessadas faça parte de planos de ação, nas suas diferentes instâncias 

e competências, a fim de agrupar as agendas do clima, de sustentabilidade e de urbanização.  

As cidades sustentáveis são assim definidas como aquelas em que os elementos do 

ambiente natural (água, solo, atmosfera), os elementos do ambiente construído (infraestruturas 

construídas em exercício de funções produtivas) e os elementos humanos interagem em 

simbiose em meios urbanos buscando-se a projeção qualitativa e duradoura de cada elemento 

no tempo. (LOPES, 2016). 

(MÜLLER, SIMONE M.; MATTISSEK, 2018) revelam que, após a Rio-92, cidades de 

diferentes tamanhos passaram a figurar como agentes de transformação, lidando com as 

mudanças climáticas e seus efeitos sobre o espaço urbano. Descrevem, ainda, o surgimento de 

rótulos, tais como: cidades verdes, cidades eco, cidades inteligentes e cidades sustentáveis. Por 

detrás dessas denominações encontra-se o poder local das cidades de exercerem a governança, 

de conscientização dos cidadãos e de agirem para uma baixa geração de carbono no futuro. 

 
8 Informação disponível em 

<https://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=3017:catid=28&Itemid=2

3>. Acesso em 31 jan. 2020.  

https://wribrasil.org.br/pt/profile/lara-caccia
https://wribrasil.org.br/pt/profile/bruno-felin
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Bholey (BHOLEY, 2017) complementa, a expressão “urbanismo sustentável” implica 

um processo de evolução em mobilidade, energia, água, habitação, de forma integrada com as 

necessidades das pessoas, destacando que o tema está no núcleo das cidades inteligentes.  

 eA Fundação Getúlio Vargas (FGV)-Projetos apresenta o conceito de Smart City como 

estruturas inteligentes, porque fazem uso de infraestrutura, informação e comunicação com 

planejamento e gestão urbana, otimizando energia, materiais, serviços para o desenvolvimento 

e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.9 

Na mesma direção, Sodiq et al. (SODIQ et al., 2019) afirmam que uma cidade 

sustentável é uma cidade baseada no conhecimento em relação a todos os aspectos de eficiência 

energética. Essa eficiência decorre do menor uso de energia para prover benefícios à população, 

evitando desperdícios desnecessários. A redução do uso de energia em edifícios, argumentam, 

constitui fator crítico para os objetivos da sustentabilidade urbana.  

Por sua vez, Siluk (SILUK et al., 2018) esclarece que a ISO definiu um modelo para 

fazer com que as cidades pudessem medir os desempenhos dos serviços municipais e qualidade 

de vida ao longo do tempo: a ISO 37120 NBR.  

Os autores complementam que a norma definiu indicadores atrelados a sustentabilidade 

urbana de três tipos diferentes: (i) mensuração da gestão do desempenho das cidades, dos 

serviços e da qualidade de vida; (ii) comparação por meio de ações bem-sucedidas de outras 

cidades e informações; (iii) melhores práticas entre cidades. 

A Geógrafa Maria Lúcia Vilarinhos, do IBGE, avalia que as cidades brasileiras possuem 

um perfil de superlotação e precariedade urbana em função de planejar o crescimento 

econômico e que o Brasil está distante de possuir cidades sustentáveis.10 

Rogers (ROGERS; GUMUCHDJLAN, 2001). 22) afirma: “A cidade é a corporificação 

da sociedade, sua forma deve ser sempre vista em relação aos nossos objetivos sociais que 

combinados formam um sistema que impactam o meio ambiente.” 

Rogers (ROGERS; GUMUCHDJLAN, 2001) revela que possuímos inúmeros  desafios 

para tornar as cidades mais sustentáveis, mas enfatiza que precisamos alterar o sistema baseado 

no lucro, a partir do desenvolvimento tecnológico. Essa transformação requer mudança no 

comportamento do ser humano, na prática das políticas públicas, na construção e no 

planejamento urbano.  

 
9 Informação disponível em < https://fgvprojetos.fgv.br/noticias/o-que-e-uma-cidade-inteligente>. Consultado 

em 10 Jan. .2020.  
10 Informação disponível em <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-

noticias/noticias/10508-brasil-ainda-nao-tem-cidades-sustentaveis>. Acesso em 10 jan. 2020.  

https://fgvprojetos.fgv.br/noticias/o-que-e-uma-cidade-inteligente
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/10508-brasil-ainda-nao-tem-cidades-sustentaveis
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/10508-brasil-ainda-nao-tem-cidades-sustentaveis
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2.5 Arquitetura sustentável  

 

Os autores Marques, Azuma e Soares (MARQUES; AZUMA; SOARES, 2009) 

definem que o espaço urbano possui características próprias que servem de orientação para o 

cidadão. Esse referencial pode ser tanto em relação ao ambiente natural quanto ao território 

e/ou espaço construído, os quais se transformam em referências visuais, geográficas.  

Defendem que uma dessas referências é a Arquitetura Vernacular, conceituada como 

“todo o tipo de arquitetura em que se empregam materiais e recursos do próprio ambiente em 

que a edificação é construída, caracterizando uma tipologia arquitetônica com caráter local ou 

regional.”  

Lamberts, Roberto e Dutra (LAMBERTS, ROBERTO; DUTRA, 2014) remarcam que 

a Arquitetura Vernacular possui técnicas, conceitos e princípios bioclimáticos e sustentáveis 

que podem ser utilizados pelos arquitetos durante o processo de projetar arquiteturas mais 

eficientes energeticamente.  

Roger e Gumuchdjlan afirmam (ROGERS; GUMUCHDJLAN, 2001), p. 3) que a 

arquitetura, o urbanismo e planejamento urbano precisam evoluir ainda mais para 

instrumentalizar os projetistas da capacidade de criar e garantir o futuro que queremos, com 

espaços urbanos e construídos mais civilizados e sustentáveis.  

Vale destacar, conforme lecionam Grubb et al. (GRUBB et al., 2019), que a Agenda 

Setorial para a Construção Sustentável é aderente ao Relatório Brundland (ONU), à Agenda 21 

(92), ao Habitat II e ao Protocolo de Kyoto e, desta maneira, relaciona os conhecimentos, 

características, oportunidades e desafios para a indústria da construção ser mais sustentável.  

Guerra e Lopes (GUERRA; LOPES, 2015) revelam que o surgimento da ecologia fez 

surgir estudos da arquitetura bioclimática e que o conceito de arquitetura verde amadureceu 

entre no início dos anos de 1990 e se consolidou com a ideia de uma arquitetura sustentável. 

Arquitetura Sustentável, segundo a ASBEA, “é a busca por soluções que atendam o 

programa definido pelo cliente, as suas restrições orçamentárias, o anseio dos usuários, as 

condições físicas e sociais locais, as tecnologias disponíveis, a legislação e antevisão das 

necessidades durante a vida útil da edificação ou espaço construído”.11 

 
11 Informação disponível em < 

http://www.asbea.org.br/userfiles/manuais/083d5ff4951db8c034766e67abe5d92e.pdf> Acesso em 15 Fev. 

2020>  

http://www.asbea.org.br/userfiles/manuais/083d5ff4951db8c034766e67abe5d92e.pdf
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Na Agenda 21 para a Construção Sustentável em Países em Desenvolvimento, a 

construção sustentável é definida como:  

 

um processo holístico que aspira a restauração e manutenção da harmonia 

entre os ambientes natural e construído, e a criação de assentamentos que 
afirmem a dignidade humana e encorajem a equidade econômica. (PLESSIS, 

2002) 

 

A partir das preocupações com o consumo de energia, originadas na década de 1970, 

assentam Carla e Gonçalves (CARLA; GONÇALVES, 2008), o tema da arquitetura sustentável 

evoluiu para outros aspectos do impacto ambiental da construção, como o impacto gerado pelos 

processos de industrialização dos materiais e a busca por sistemas prediais mais eficientes. 

Kats (KATS, 2014) descreve que o Conselho Mundial da Construção Sustentável 

(World Green Building Council ‒ World GBC) foi fundado em 2002 e, desde então, ofereceu 

suporte para a criação de conselho de construção sustentável em todo o mundo, porém enfatiza 

que a organização não é responsável por nenhuma norma aplicada a construção sustentável.  

O WGBC define a construção verde como  

 

um edifício que, em seu projeto, construção ou operação, reduz ou elimina 

impactos negativos e pode criar impactos positivos em nosso clima e ambiente 

natural. Edifícios verdes preservam recursos naturais preciosos e melhoram 

nossa qualidade de vida.12  

 

A Organização defende ainda que a construção ecológica pode contribuir para o 

cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vale destacar que todos esses 

sistemas de avaliação de espaço construído fornecem algum tipo de selo verde à construção.  

Conforme explica Motta e Aguilar (2009), ainda em 2007, é criado o Conselho 

Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS), cujo objetivo é incentivar conceitos e práticas 

sustentáveis na construção civil. O CBCS não pretende certificar edificações.  

Em 2008, é lançado o selo brasileiro de certificação ambiental AQUA (Alta Qualidade 

Ambiental), baseado na certificação francesa Haute Qualité Environnementale (HQE).  

Segundo Dinamarco (2016), no ano de 2010, a Caixa Econômica Federal criou o Guia 

de Sustentabilidade Ambiental do Selo Casa Azul. O guia tem a finalidade de instruir 

profissionais, estudantes e empresas voltadas para área de construção civil a desenvolver 

projetos sustentáveis com o objetivo final de aquisição do Selo Casa Azul. Em 2012, foi 

 
12 Informação disponível em < https://www.worldgbc.org/what-green-building> Acesso em 31 jan. 2020.   

https://www.worldgbc.org/what-green-building
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realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20 – 

assim conhecida porque marcou os vinte anos de realização da ECO-92 –, e contribuiu para 

definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas.13 

Motta e Aguilar (MOTTA; AGUILAR, 2009) registram ter surgido em 1990, na 

Inglaterra, o primeiro sistema de avaliação ambiental de construções do mundo, o Building 

Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM), o qual concede um 

selo “verde” às construções.  

Já a organização Green Building Council Brasil (GBC) foi criada em 2007 (GBC 

BRASIL, 2007), p. 1) como uma organização jurídica de direito privado sem fins lucrativos e 

com duração por tempo indeterminado. Possui como missão:  

 

Transformar a indústria da construção civil e a cultura da sociedade em 

direção à sustentabilidade, utilizando as forças de mercado para 

conduzir a adoção de práticas de green building em um processo 

integrado de concepção, implantação, construção e operação de 
edificações e espaços construídos, contribuindo para garantir o equilíbrio 
entre desenvolvimento econômico, impactos socioambientais e uso de 

recursos naturais, visando a melhoria da qualidade de vida e bem- estar da 

atual e das futuras gerações.”14  

 

O GBC, uma das entidades apoiadas pelo WGBC, responsável pela certificação LEED, 

é utilizado em 160 países, sendo a principal plataforma de certificação para green building.15  

Vale (VALE, 2017) revela que a certificação LEED possui marketing e reconhecimento 

internacional do selo conferido à construção sustentável como pontos fortes; o fato de um 

edifício necessitar de uma vasta documentação e a falta de um auditor independente de 

avaliação são os pontos fracos da certificação, pontua o autor.   

Segundo Zhao et al. (ZHAO et al., 2019), as construções consomem 40% dos recursos 

naturais e 40% da energia do mundo, além do impacto negativo ao meio ambiente causado pelo 

processo de construção. Complementa que as construções verdes foram uma resposta a essa 

externalidade negativa porque melhoram a eficiência energética e reduzem o desperdício. 

  Matisoff, Noonan e Mazzolini (MATISOFF; NOONAN; MAZZOLINI, 2014) 

apontam que edifícios verdes certificados possuem benefícios baseados em desempenho, 

porque melhoram a construção, sob o aspecto da construção sustentável, e em marketing, diante 

da resposta do consumidor a certificação verde. 

 
13 http://www.rio20.gov.br/. 
14 Disponível em < http://www.gbcbrasil.org.br/sobre-nos/> Acesso em 31 jan. 2020. 
15 Disponível em  <https://www.gbcbrasil.org.br/certificacao/certificacao-leed/> Acesso em 31 jan. 2020. 

http://www.rio20.gov.br/
http://www.gbcbrasil.org.br/sobre-nos/
https://www.gbcbrasil.org.br/certificacao/certificacao-leed/
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Para Garcia (GARCIA, 2007), a Indústria da Construção Civil brasileira possui uma 

participação relevante na economia, na geração de trabalho e renda, bem como no impacto nas 

condições de vida da população e em relação ao meio ambiente, por exemplo, em relação ao 

Produto Interno Bruto - PIB brasileiro. 

 

Figura 11: A cadeia da construção 

Fonte: GARCIA, 2007. 

 

Segundo o mesmo autor (GARCIA, 2007), para compreendermos mais e melhor o 

contexto da Arquitetura Sustentável é essencial observar todos os componentes do processo 

produtivo: construtoras, incorporadoras e prestadoras de serviços auxiliares da construção, 

fabricantes de construção, comércio varejista e atacadista e prestação de serviços, tais como 

serviços técnico-profissionais, financeiros e seguros.   
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Figura 12: Planta da cadeia da construção 

Fonte: GARCIA, 2007. 

 

Além dessa participação no PIB Brasileiro, Tello e Ribeiro (RAFAEL TELLO; 

FABIANA BATISTA RIBEIRO, 2012) apontam que a Indústria da Construção emprega três 

milhões de profissionais e tem participado do debate público a respeito das alternativas para os 

desafios das cidades, levando-se em consideração o desenvolvimento sustentável, a inclusão 

social e a preservação ambiental. 

E defendem (RAFAEL TELLO; FABIANA BATISTA RIBEIRO, 2012) estarmos 

observando, nesse momento, a indústria da construção civil como um todo, à luz do tema da 

sustentabilidade nas empresas, como geradoras de bens, de serviços, de trabalho e de renda. 

Essa visão não se resume ao ato de projetar do arquiteto e tampouco ao processo de construção, 

mas abrange os impactos negativos ao meio ambiente e ao ambiente social como um todo. 

Kats defende (KATS, 2014) que as construções sustentáveis são um investimento ótimo 

do ponto de vista de retorno do investimento se comparado ao custo para obter economia de 

energia, água e ganhos de produtividade e saúde dos colaboradores.  

Além disso, discorrem Carla e Gonçalves (CARLA; GONÇALVES, 2008), a 

arquitetura é um dos elementos do planejamento urbano e da construção de cidades sustentáveis 
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no que tange ao conforto ambiental e à conservação de energia do ambiente construído, às 

oportunidades de economias de água, energia e materiais durante o processo de construção e, 

inclusive, à contribuição para as dinâmicas socioeconômicas do local.  

Entende-se que as empresas são fundamentais, pois produzem bens e serviços, gerando 

empregos e renda para a sociedade; têm grande potencial para inovar, evoluindo em ritmo 

acelerado. Contudo, também têm responsabilidade sobre os impactos negativos que geram.  

Kats (KATS, 2014) relata que as construções sustentáveis possuem outros benefícios 

como, por exemplo, a redução na emissão de gases de efeito estufa e de poluição destinação 

adequada de resíduos e que inclusive não compreendemos o quanto de energia consumimos 

pelo simples falto de passarmos a maior parte das nossas vidas em edifícios.  

Oportuno mencionar que, em 2016, foi formada a GlobalABC, a Aliança Global para 

Edifícios e Construção que é a principal plataforma global para governos, setor privado, 

sociedade civil e organizações internacionais para articular as iniciativas para o setor de 

construção visando emissão zero, eficiência e resiliente.16 Portanto, a referida organização está 

envolvida diretamente em colaborar através conhecimentos e boas práticas para atingir os 

Objetivos do Acordo de Paris.17 

Busca relacionar os desafios da urbanização, das mudanças climáticas e construção 

civil na medida em que a área global de construção deve dobrar até 2060; e afirma que a 

demanda de energia nos edifícios tende a aumentar em 50% no mesmo período, aumentando as 

emissões da construção, pois tudo está interligado no espaço urbano, construído e natural.   

A Global ABC reúne à indústria da construção civil, países e empresas para ampliar a 

conscientização e facilitar a transição global para edifícios de baixa emissão e com eficiência 

energética.18  Corrobora com essa a organização World Resource Institute (WRI), entidade de 

caráter global, voltada para pesquisa de meio ambiente e bem estar humano.19  

Segundo refere (DALL’AGNOL et al., 2018), para o WRI “edificações eficientes são 

um importante passo para a transformação do ambiente construído e para o desenvolvimento 

sustentável das cidades.” 

  

 
16 Disponível em <https://www.worldgbc.org/global-alliance-buildings-and-construction>. Acesso em 31 jan. 

2020. 
17 Disponível em < http://globalabc.org/about-gabc/introduction> Acesso em 31 jan. 2020. 
18 Disponível em <https://www.worldgbc.org/global-alliance-buildings-and-construction>. Consultado em 

31.01.2020.  
19 https://www.wri.org/ 

https://www.worldgbc.org/global-alliance-buildings-and-construction
http://globalabc.org/about-gabc/introduction
https://www.worldgbc.org/global-alliance-buildings-and-construction
https://www.wri.org/
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3 METODOLOGIA 

3.1 Pergunta Central de pesquisa  

 

Como as construções sustentáveis integram o ODS 11 Cidades Sustentáveis da Agenda 

2030 ONU na cidade de São Paulo?  

 

3.2 Perguntas Secundárias de pesquisa  

 

• Como a ODS 11 Cidades Sustentáveis da Agenda 2030 da ONU explica a 

Construção Sustentável?   

• Como a Prefeitura de São Paulo descreve sua contribuição para tornar a cidade 

mais sustentável em relação à urbanização e ao crescimento demográfico? 

• Como as organizações da sociedade civil organizada, relacionadas com 

arquitetura e cidade sustentável, exploram o ODS 11 Cidade e Assentamento 

Sustentável? 

• Como a arquitetura com certificado sustentável LEED descreve a sua 

participação na construção de uma cidade sustentável?  

 

3.3 Contorno da pesquisa  

 

O projeto de pesquisa apresenta como painel de fundo a relação entre o crescimento 

demográfico da humanidade e a tendência do mundo de se tornar mais urbano trazendo à tona 

a edificação.  

Para abordar temas tão amplos e abrangentes, este trabalho foi estruturado em 

categorias de crescimento demográfico, urbanização, arquitetura e cidades, desenvolvimento 

sustentável e nos respectivos programas criados para alavancar a agenda da sustentabilidade no 

espaço construído e urbano.  

Deve-se considerar que a área urbana é composta por inúmeros fatores e/ou 

componentes que afetam direta e/ou indiretamente a qualidade de vida da população. Portanto, 

a fim de viabilizar o devido delineamento do estudo, optou-se por concentrar a análise sobre a 

edificação, por constituir um dos agentes mais importantes, figurando, ao mesmo tempo, como 

sujeito e objeto de impacto sobre as cidades. 
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Em função da vasta literatura a respeito da arquitetura e das cidades, bem como das 

diferentes correntes de pensamento sobre o papel de cada uma na evolução da sociedade, 

esclarece-se que não faz parte do escopo deste trabalho dissertar propriamente sobre a evolução 

histórica do desenvolvimento urbano e da arquitetura, mas sintetizar alguns dos principais 

desafios da arquitetura e das cidades do século XXI, em especial, da cidade de São Paulo.  

Elegeu-se a citação a alguns momentos históricos exclusivamente para caracterizar a 

linha de visão adotada e destacar pontos dos desafios atuais da disciplina de arquitetura e 

urbanismo. Consequentemente, a pesquisa não se propõe a identificar os problemas materiais 

dos arquitetos e urbanistas, principalmente em relação à arquitetura e à urbanização paulistana, 

tampouco a propor soluções para tornar a Cidade de São Paulo mais resiliente e sustentável.   

Objetiva-se, apenas, tornar perceptível o contexto do mundo urbano e a relação 

interdependente entre a cidade (bem público) e a arquitetura (bem privado), além de identificar 

as principais agendas internacionais e nacionais sobre o tema, para demonstrar sua relevância e 

viabilizar  a compreensão do vínculo entre programas organizados pela sociedade civil com 

arquitetura e cidade sustentáveis.  

Para tanto, foram escolhidos programas aplicados na cidade de São Paulo, 

devidamente delimitados, oriundos de organizações não governamentais, os quais servirão de 

parâmetro para a análise de eventuais convergências e/ou contrastes existentes entre as 

Certificações LEED, do Green Building Council (GBC), Desempenho Energético Operacional 

do CBCS e Mandala do ODS da CNM. Será realizado um estudo de caso de um edifício 

comercial de escritórios na cidade de São Paulo com atributos sustentáveis.  

Desta maneira, o presente trabalho pretende exclusivamente evidenciar como ODS 11- 

Cidade Sustentável e a e Meta 11c Construção é descrito na cidade de São Paulo e em programas 

independentes, oriundos da sociedade civil organizada, ambos contendo os atributos da 

sustentabilidade como vetor, centrados nos objetivos de desenvolvimento sustentável, tanto na 

arquitetura quanto na cidade, contribuem para o desenvolvimento sistêmico e sustentável, 

ecologicamente correto, socialmente justo e economicamente viável.  

 

3.4 Desenho de pesquisa  

 

Em síntese, apresenta-se abaixo a mapa metodológico que será detalhado na sequência 

deste capítulo: 
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Conceitualizadas pelo Pesquisador Traduzidas na Prática  

  

Figura 13:  Mapa Metodológico da Pesquisa  

Fonte: elaborada pelo autor  

 

A ciência, pondera Gil (GIL, 2008) p. 22), é um tipo de conhecimento obtido de forma 

estruturada, observando preceitos estabelecidos e com características fundamentais, para 

apresentar e/ou compreender a realidade. São eles: objetividade, racionalidade, visão sistêmica, 

ser verificável e falível.  

Ser verificável, esclarece o estudioso (GIL, 2008), p. 08), é o que diferencia o 

conhecimento científico dos demais, e, a partir desse fundamento, estabelece-se o processo e 

técnicas utilizados para realizar a verificação, isto é, identifica-se o método de pesquisa.  

Creswell (2010, p. 23) sintetiza e sugere três questões principais para o Projeto de 

Pesquisa: (i) alegações de conhecimento do pesquisador; (ii) estratégias de investigação; e (iii) 

métodos de pesquisa.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 14:  Elementos técnicos da investigação 

Fonte: elaborada pelo autor a partir de informações disponíveis em CRESWELL, 2010, p. 23. 
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Portanto, este projeto se utilizará da abordagem da pesquisa qualitativa como base 

principal de análise a cidade de São Paulo, sendo que os dados serão obtidos de maneira 

presencial (entrevistas e visitas) e/ou remota (ambiente internet). Objetiva-se os dados 

coletados no ambiente de internet (documentos, por exemplo) e realizar um estudo de caso de 

um edifício para compreender sua descrição da contribuição para uma cidade mais sustentável.  

O papel do pesquisador será o de ser um agente primário de coleta de dados e como 

profissional de arquitetura e urbanismo, como especialista em conforto ambiental e conservação 

de energia, irá interpretar os dados coletados na cidade de São Paulo.  

 

3.5 Paradigma de pesquisa 

 

Como ensina Creswell (2007, p. 24), este é definido a partir da alegação do 

conhecimento acerca do desafio envolvido na pesquisa científica, bem como sobre o 

aprendizado conquistado ao longo do estudo e quanto ao resultado que se pretende alcançar. É 

o que se denomina de paradigma de pesquisa. 

O paradigma de pesquisa, assevera Saccol (SACCOL, 2009), está condicionado pela 

forma como vemos o mundo e pelas premissas que estabelecemos para compreender a relação 

entre os componentes e os sistemas do objeto da pesquisa e vice-versa. O autor ressalta que a 

forma como definimos a realidade (ontologia) e como as nossas crenças auxiliam na construção 

do conhecimento humano (epistemologia) formam o paradigma resultante da pesquisa.  

A delimitação do paradigma de pesquisa deve considerar, ainda, as diferentes posições 

das alegações de conhecimento. Creswell (2007) resume-as a quatro: (i) pós-positivismo; (ii) 

construtivismo; (iii) reivindicatória ou participatória; e (iv) pragmatismo, todas representadas 

na imagem a seguir. Saccol (2009), a seu turno, acrescenta que a definição de uma dessas formas 

de pensamento irá definir a estratégia da pesquisa cientifica. 

 

Desta forma, conclui Creswell:   

 

em termos filosóficos, os pesquisadores fazem alegações sobre o que é 

conhecimento (ontologia), como o identificamos (epistemologia), que valores 

o compõem (axiologia), como escrevemos sobre ele (retórica) e os processos 
para estudá-lo (metodologia). (CRESWELL, 2007). 

 

As diferentes correntes de pensamento, de acordo com Burrel et al. (2019), 

normalmente apresentam duas dimensões: de objetividade e de subjetividade. Estas, por sua 
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Subjetivo Objetivo 

vez, revelam quatro paradigmas essencialmente díspares para a análise de fenômenos sociais, 

conforme representado na imagem a seguir:  

 

 
Figura 15: Quatro paradigmas para a análise da teoria social  

Fonte: Adaptado a partir de tradução livre com base nas informações disponíveis em 

SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2019. 

 

Sob esse prisma, destaca-se que o presente trabalho aplicado (TA) apresenta como 

alegação de conhecimento e desafio de pesquisa, a compreensão da narrativa entre as 

construções sustentáveis e as cidades sustentáveis, à luz da agenda 2030 da ONU, 

especificamente, do ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis.  

A compreensão do fenômeno do espaço construído e urbano sustentável, portanto, se 

fará com base na teoria de conhecimento da subjetividade socialmente construída e na busca 

por apreender a natureza do mundo social através da experiência subjetiva, na concepção 

defendida por Burrell et al. (2016).  

Em relação aos paradigmas (alegações de conhecimentos), adotaremos a filosofia 

interpretativista que, no entender de Saunders, Lewis e Thornhill (2019), considera como os 

pesquisadores compreendem o mundo através de múltiplas subjetividades.  

Saccol (s.d.) afirma que a ontologia interpretativista é construtivista, pois resulta da 

interação entre sujeito e objeto, quando inseridos num contexto social. Esclarece, inclusive, que 

a lógica preponderante é indutiva devido ao pesquisador não determinar o “entendimento prévio 

sobre a situação pesquisada”. 

Creswell (2007), a seu turno reforça, em complemento, que os pesquisadores possuem 

experiências subjetivas, repletas de significados e visões e, portanto, não restringem conceitos 

sínteses. Enfim, o objetivo da pesquisa é construir um a arcabouço variado de conceitos de uma 

realidade complexa.    

Saunders, Lewis e Thornhill (2019) apontam que a preocupação do pesquisador em 

realizar um teste para comprovar e/ou refutar uma hipótese ou de construir uma teoria é 

resultante de três formas de construção do projeto científico: dedutivo, indutivo e abdutivo.  

Humanista Radical Estruturalista Radical

Interpretativa Funcionalista 

A sociologia da mudança 
radical 



 

 

50 
 

 

Nesta pesquisa, será adotado o método indutivo, mediante a consulta ou pesquisa de 

dados conhecidos para construir uma compreensão geral e/ou significados, os quais extrapolam 

o âmbito das informações coletadas, alimentando a construção de teorias. Kauark (2010, p. 67) 

reconhece a relevância desse método para as ciências sociais, pois se origina de uma parte do 

todo para a visão geral. 

Na mesma direção, converge a lição de Provdanov e Freitas (2013), quando afirmam 

que a “interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicos no processo de 

pesquisa qualitativa” em função da relação de interdependência existente entre a realidade 

avaliada e os dados pesquisados. Tal realidade, registra, não necessariamente será comprovada 

por meio de números, por exemplo.  

 

3.6 Estratégia de pesquisa 

 

Ao tratar da pesquisa qualitativa, Creswell (2007) define-a como aquela em que o 

pesquisador realiza alegações, desenvolve padrão e/ou realiza comparações, a partir da coleta 

de dados e, igualmente, com base em lógicas construtivistas. Afirma, inclusive, que, neste tipo 

de pesquisa, a revisão de literatura contribui para fundamentar a problemática da pesquisa, sem 

inutilizar a percepção do pesquisador.  

Em função disso, como já apresentado anteriormente, este trabalho utilizará a pesquisa 

qualitativa com um olhar holístico a fim de compreender os fenômenos inerentes ao espaço 

urbano e às construções sustentáveis, de forma exploratória e descritiva.  

Quanto às pesquisas exploratórias, Gil (GIL, 2008) define terem como rotina o 

levantamento bibliográfico, de dados e de documentos, além da realização de entrevistas abertas 

e de estudos de caso, com o intuito de viabilizar a compreensão mais precisa dos desafios, 

contribuindo para pesquisas posteriores. Outrossim, salienta constituir uma primeira etapa para 

a compreensão de um sistema complexo e dinâmico, por exemplo, do espaço sustentável: 

urbano e construído.  

De outro lado, a pesquisa descritiva, revelam Provdanov e Freitas (2013), apresenta as 

características do estudo ou correlaciona as variáveis, sem alterá-las. Vale dizer, esta pesquisa 

captura, organiza e analisa os dados, com o objetivo de identificar um padrão de convergência 

e/ou de contrastes.   
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Convergindo na mesma direção, Creswell (2007) elucida que uma das estratégias da 

pesquisa qualitativa é o estudo de caso, levado a efeito para coleta de mais dados e informações 

a respeito de determinado objeto e/ou pessoas, num processo de aprofundamento e apreensão 

mais completa e detalhada do tema estudado.   

Igualmente, Yin (YIN, 2001) aponta o estudo de caso como uma estratégia de pesquisa 

inserida numa realidade contemporânea. No presente estudo, por exemplo, esta realidade 

corresponde à temática da relevância da arquitetura para a concepção de cidades sustentáveis, 

atualmente, e o reduzido controle dos padrões construtivos para o alcance desse objetivo.  

Por conseguinte, ao longo do processo de pesquisa, este estudo utilizará como 

estratégia de pesquisa também o estudo de caso, com o escopo de complementar a 

compreensão da integração entre a qualificação ambiental das construções e as cidades 

sustentáveis, obtendo-se, assim, um conjunto abrangente de dados, os quais serão confrontados 

e comparados para permitir a identificação de eventuais convergências e contrastes.  

 

3.7 Procedimentos de pesquisa 

 

Para que sejam atingidos os objetivos propostos pelo pesquisador, mostra-se 

imprescindível a delimitação e a estrita observância de um procedimento ou, como defende 

Gil (GIL, 2008), é necessário um modelo conceitual de operação da pesquisa, 

principalmente no que se refere à coleta de dados.  

O mesmo autor aduz ser possível dividir as fontes de coleta de dados em dois grupos 

distintos: fontes de dados oriundos de documentos (pesquisa bibliográfica e pesquisa 

documental) e fontes de dados oriundos das pessoas (levantamento de campo).  

É importante enfatizar, como ensina Creswell (2007), que a alegação do procedimento 

nas pesquisas qualitativa e quantitativa é substancialmente diferente.  

Afirma que aquela possui uma base de coleta de dados de textos e imagens e se 

utilizam de inúmeras abordagens para compreender e se apropriar do contexto a ser pesquisado 

e reforça de maneira complementar que as estratégias selecionadas condicionarão os 

procedimentos na pesquisa qualitativa. 

O levantamento de dados, destacam Lakatos e  Marconi (2003), pode ser assim 

classificado: “primários (depoimentos e entrevistas), secundários (coletados por meio de análise 

documental, escritos) e terciários (citados ou fornecidos por terceiros)”; esclarece constituir 

uma das primeiras etapas da pesquisa científica e pode ser realizado de duas formas 
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complementares: “pesquisa documental (ou de fontes primárias) e pesquisa bibliográfica (ou 

de fontes secundárias)”. 

A doutrina especializada em metodologia científica menciona a existência de vários 

tipos de procedimento de pesquisa. Gil (2008, p. 50.) apresenta os seguintes: fonte secundária 

‒ bibliográfica (material já elaborado e registrado em publicações no formato de livros e/ou 

artigos); fontes primárias ‒ documental (são materiais ou dados disponíveis que não possuem 

análises realizadas ou elaboradas por diversas autores); e experimental (delimitação e 

observação de um campo de estudo e as variáveis que afetam o mesmo e define a sua causa-

efeito sobre o estudo).    

A pesquisa bibliográfica, registram Lakatos e Marconi (2003, p. 200), fonte 

secundária, contempla toda publicação pública a respeito do objeto de pesquisa, tais como: 

boletins, artigos científicos, jornais, revistas, livros, outras pesquisas e inclusive meios de 

comunicação como por exemplo: filmes, gravações, etc. 

Para a bibliografia, segundo as mesmas autoras (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 

200), tem-se como fontes de consulta: a) imprensa escrita (jornais e revistas); b) meios 

audiovisuais (programas de rádios e televisão, filmes); c) material cartográfico (mapas e 

gráficos da população); e d) publicações (livros, teses, artigos científicos impressos e 

digitalizados). 

Cada tipo de procedimento apresenta suas peculiaridades. A pesquisa em fonte 

primária documental, por exemplo, pode se dar mediante consulta direta ou indireta.  

A documentação direta, descrevem Lakatos e Marconi (2003), implica o levantamento 

de dados in loco, para capturar os dados onde os acontecimentos descritos na pesquisa ocorrem, 

tais como: pesquisa de campo e pesquisa de laboratório.  

Para a pesquisa em documentação indireta, complementa Lakatos (2003, p. 189), 

podem ser adotadas duas fontes de consulta: a) arquivos públicos (esfera municipal, estadual e 

federal) e b) arquivos particulares (domicílios particulares, instituições privadas e fontes 

estatísticas, particulares e oficiais, como o IBGE, por exemplo). 

Por fim, apontam as autoras ( MARCONI; LAKATOS, 2003), o levantamento de 

dados pode ser realizado através da Observação Direta Intensiva (observação e entrevistas) e 

Observação Direta Extensiva (questionário e formulário).  

A coleta de dados, portanto, pode ser feita de diferentes formas, cada uma delas 

apresentando características próprias, vantagens e limitações. É o que sintetiza Creswell (2007, 

p. 191-192). 
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Explicitados os diferentes tipos de procedimento disponíveis para o pesquisador, cabe 

identificar sua relação com o paradigma de pesquisa adotado. Creswell (2007) detalha que, na 

pesquisa qualitativa, o procedimento de levantamento de dados é feito por meio de entrevistas, 

presencialmente ou por telefone; as perguntas podem ser semiestruturadas, quando permitem 

ao entrevistador o aprofundamento de uma determinada pergunta, conforme necessidade e 

interesse, para extrair as percepções do entrevistado. 

Ainda a respeito da pesquisa qualitativa, refere-se Creswell (2007) como uma técnica 

adequada, o estudo de caso, definindo-o como uma estratégia de aprofundamento para um 

determinado processo ou fenômeno através da aplicação de diversas coletas de dados.  

Para compreender mais e melhor o contexto e o alinhamento da arquitetura com a 

cidade sustentável, objetivo geral desse estudo, foram utilizados como procedimento de coleta 

de dados: a revisão documental, a revisão bibliográfica, a entrevista e o estudo de caso.    

Analisar os dados, na pesquisa qualitativa, significa realizar sua interpretação, a partir 

do estudo pelos profissionais envolvidos na temática urbana e arquitetônica e, também, pela 

exploração dos processos envolvidos nesses eventos, para realizar a construção de significados 

interdependentes ou não. Trata-se de um processo contínuo e constante de análise de dados 

gerando categorias / grupos para organizar os tópicos que possuem sinergia (CRESWELL, 

2007). 

A validação dos dados se iniciará pela confiabilidade das fontes pesquisadas, porém a 

pesquisa procurará aplicar diferentes estratégias para ratificar os pontos comuns para encontrar 

semelhanças e/ou contrastes (CRESWELL, 2007). 

A pesquisa inclusive se propõe a fornecer dados de forma detalhada e rica para tornar 

perceptível a validade dos dados e as informações obtidas a partir dos mesmos que estão 

contidos numa descrição detalhada da construção sustentável e da cidade sustentável; 

identificando, assim, num estudo de caso, elementos que estão alinhados entre os dois espaços: 

construído e urbano.  

 

  



 

 

54 
 

4 COLETA DE DADOS  

 

Os dados da pesquisa foram coletados em diferentes momentos privilegiando o ODS 11 

Cidades Sustentáveis da Agenda 2030, o Município de São Paulo, dados complementares a 

respeito de cidades, de construções sustentáveis e um estudo de caso envolvendo um Edifício 

de Uso comercial da Cidade de São Paulo. 

Em consonância com os objetivos da pesquisa e a metodologia proposta, serão adotados 

como fonte de estudo, inicialmente, os diversos instrumentos de ordem internacional que 

orientam a temática do desenvolvimento sustentável sob o enfoque das cidades e construções, 

os quais foram mencionados durante a revisão bibliográfica, para, em seguida, analisar os 

documentos de âmbito nacional, regional e local. 

 

4.1 ONU – Agenda 2030  

 

A coleta de dados, portanto, principia com a análise da Agenda 2030 da ONU, porquanto 

figura como instrumento no qual está delimitado o planejamento de desenvolvimento 

sustentável global, orientando as pessoas em cinco áreas de importância fundamental para a 

humanidade e para o planeta: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria.  

A Agenda 2030 é composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

os quais são universais e possuem 169 metas associadas, integradas e indivisíveis. Os ODS 

abrangem as três dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica, social e ambiental.   

Para um adequado direcionamento do trabalho de pesquisa, selecionou-se 

especificamente o ODS 11: “Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 

seguros, resilientes e sustentáveis”,20 como foco do estudo. 

Diante desse contexto, tem-se que a ONU aponta os principais fatos a serem 

considerados no direcionamento para a concretização do ODS 11:  

 

a) Metade da Humanidade vive nas cidades; 

b) 828 milhões de pessoas vivem em favelas; 

c) as cidades usam 60 a 80% do consumo de energia e provocam 75% da emissão de 

carbono; 

 
20 Informações disponíveis em < https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/> Acesso em 22 fev. 

2020. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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d) a alta densidade das cidades pode gerar ganhos de eficiência e inovação tecnológica 

enquanto reduzem recursos e consumo de energia; 

e) cidades têm potencial de dissipar a distribuição de energia ou de otimizar sua 

eficiência por meio da redução do consumo e adoção de sistemas energéticos verdes.  

 

Vale destacar que esse ODS possui uma proposta sobre moradia e desenvolvimento 

urbano sustentável, é aderente à Nova Agenda Urbana e, como todos os outros objetivos de 

desenvolvimento sustentável, determina metas a serem alcançadas. São elas: 

Tabela 1. Metas do Objetivo de Desenvolvimento 11 

11.1  Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços 

básicos e urbanizar as favelas 

11.2  Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço 

acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes 

públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, 

mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos 

11.3  Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o planejamento e 

gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países 

11.4  Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo 

11.5 Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por 

catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação 

ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em proteger 

os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade 

11.6  Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial 

atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros 

11.7  Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e 

verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência 

11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, 

reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento 

11.b Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos adotando e 

implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas, a resiliência a desastres; e desenvolver e implementar, de acordo 

com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030, o gerenciamento holístico 

do risco de desastres em todos os níveis 

11.c Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira, para 

construções sustentáveis e resilientes, utilizando materiais locais 

Fonte: Disponível em <http://www.agenda2030.org.br/ods/11/>. Acesso em 22 fev. 2020.  
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Os ODS são globais, nacionais, regionais, ou seja, precisam ser aplicados nos países, 

nos estados e nas cidades. Denomina-se de localização o processo pelo qual devem ser 

considerados o contexto regional e local para a definição da forma de implementação dos 

objetivos propostos pela Agenda 2030 e sobre como se fará o monitoramento e o controle de 

indicadores do progresso de sua implementação.  

A localização do ODS 11 pode se referir tanto à maneira como as esferas locais e 

municipais podem aplicar os objetivos, quanto à forma como podem servir de estrutura para 

política pública de desenvolvimento local. Segundo a Agenda 2030, a localização passa pelas 

seguintes etapas: (i) identificação das áreas relevantes para o território; (ii) exploração das 

ferramentas que são mais aderentes; e (iii) compartilhamento dos resultados com a comunidade 

local. O processo da localização envolve, assim, a realização de um diagnóstico, a definição de 

estratégias e planos, a realização de monitoramento e avaliação locais. 

Para viabilizar a localização dos ODS, a ONU desenvolveu uma plataforma no 

ambiente de internet (https://www.local2030.org/). Trata-se de sistema on-line que compartilha 

ferramentas, experiências e guias para implementar os ODS localmente.  

A Agenda 2030 contém um vasto material a respeito do conteúdo de desenvolvimento 

sustentável. A partir disso, realizou-se uma busca por informações que demonstrassem como é 

feita sua implementação e quais são as práticas de desenvolvimento sustentável da Cidade de 

São Paulo. Dessa maneira, passa-se a destacar as principais iniciativas encontradas.  

A ONU Habitat desenvolveu um índice que mensura a prosperidade da cidade com 

base em dados e indicadores urbanos, o City Prosperity Initiative – CPI, ou Índice de 

Prosperidade Urbana. Este índice auxilia no monitoramento da implementação da Agenda 

Urbana, bem como dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.21  

A iniciativa está presente em 400 cidades cobertas envolvendo 46 países. A avaliação 

contempla 72 indicadores contemplados em seis dimensões: a) Produtividade, b) 

Desenvolvimento de Infraestrutura, c) Qualidade de Vida, d) Equidade e inclusão social, e) 

sustentabilidade ambiental e f) Governança Urbana e Legislação.   

O índice da prosperidade urbana fornece um percentual de aderência aos critérios 

listados acima sendo caracterizado por um fator em percentuais, seguido por uma régua de 

parâmetro:  

 
21 Informações disponíveis em <http://nuaimplementation.org/more-400-cities-are-part-initiative>. Acesso em 20 

fev. 2020. 

https://www.local2030.org/
http://nuaimplementation.org/more-400-cities-are-part-initiative
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Muito sólido 

Sólido 

Moderadamente Sólido 

Moderadamente fraco 

Fraco 

Muito Fraco 
 

Figura 16:  Régua de classificação do Índice de Prosperidade Urbana 

Fonte: Disponível em <https://cpi.unhabitat.org/tools-city-prosperity-initiative> Acesso em 20 

jan. 2020. 
 

O índice da prosperidade urbana da cidade de São Paulo está localizado no item 6 Análise 

bem como no Apêndice deste Projeto de Pesquisa. 

 

4.2 Crescimento demográfico: IBGE e SEADE 

Dentre os inúmeros sites de informações do IBGE, selecionamos alguns para coletar 

os dados, tais como: ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Séries Estatísticas, 

IBGE Educa, Censo 2010 e Cidades@. 

O IBGE em conjunto com a Secretaria Especial de Articulação Social (Governo 

Federal) administra uma Plataforma Digital denominada ODS - Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (https://odsbrasil.gov.br/). A pesquisa de dados se concentrou no ODS 11 Objetivo 

11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis e na verificação da aplicação da Meta 11.c 

Construções Sustentáveis. 

Não foram encontrados especificamente dados locais da Cidade de São Paulo, porém 

encontramos um indicador comparativo entre os estados sobre a Meta 11.1 ‒ Proporção de 

população urbana vivendo em assentamentos precários, assentamentos informais ou domicílios 

inadequados.  

https://cpi.unhabitat.org/tools-city-prosperity-initiative
http://www.secretariadegoverno.gov.br/sobre/secretaria-nacional-de-articulacao-social/articulacao-social
https://odsbrasil.gov.br/
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Figura 17: Proporção de população urbana vivendo em assentamentos precários, assentamentos 

informais ou domicílios inadequados. 

Fonte: Disponível em <https://odsbrasil.gov.br/objetivo11/indicador1111>Acesso em 27 dez. 2019 

 

Por exemplo, não foram encontrados dados na página ODS – Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável referentes à Meta 11.c.1:  

Proporção do apoio financeiro aos países menos desenvolvidos destinado à 
construção e modernização de edifícios sustentáveis, resistentes e eficientes 

em termos de recursos, utilizando materiais locais.22 (grifo nosso) 

 

Por outro lado, identificamos que o Município de São Paulo é uma das 5 maiores 

concentrações urbanas do Brasil: 

 

Tabela 2: As 5 maiores concentrações urbanas do Brasil 

Fonte: Disponível em < https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-

agencia-de-noticias/releases/14867-novo-estudo-apresenta-o-estagio-atual-da-urbanizacao-

brasileira> Acesso em 20 jan. 2020.  

 

 Concentrações urbanas com 

população maior que 300.000 hab 

e municípios de Boa Vista (RR) e 

Palmas(TO) 

Área 

km² Percentual (%) 

Total Densa 
Pouco 

densa 
Densa Pouco densa 

Total 15167,40 13927,22 1240,18 91,82 8,18 

São Paulo/SP 2016,20 1879,52 136,68 93,22 6,78 

Rio de Janeiro/RJ 1505,55 1432,83 72,72 95,17 4,83 

Belo Horizonte/MG 786,59 654,59 132,00 83,22 16,78 

Brasília/DF 680,14 626,50 53,63 92,11 7,89 

Porto Alegre/RS 675,93 626,22 49,71 92,65 7,35 

 

 
22 Disponível em <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11>. Acesso em 05 jan. 2020 

 

https://odsbrasil.gov.br/objetivo11/indicador1111
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/14867-novo-estudo-apresenta-o-estagio-atual-da-urbanizacao-brasileira
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/14867-novo-estudo-apresenta-o-estagio-atual-da-urbanizacao-brasileira
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/14867-novo-estudo-apresenta-o-estagio-atual-da-urbanizacao-brasileira
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11


 

 

59 
 

De acordo com o IBGE, a cidade de São Paulo se caracteriza pela imensa mancha 

urbanizada, com poucos espaços entre as construções. A imagem a seguir foi obtida por meio 

de satélites que fornecem um retrato da urbanização do município. A cidade se destaca por 

possuir, dentre as concentrações urbanas mapeadas, a maior área urbanizada (2.016,20 km²).23  

‘  

Figura 18: Áreas Urbanizadas da Concentração Urbana de São Paulo/SP 

Fonte: Disponível em >https://www.ibge.gov.br/apps/areas_urbanizadas/ Acesso em 20 jan. 

2020. 

 

A projeção da população urbana e rural segundo a fundação vinculada à Secretaria de 

Governo do Estado de São Paulo, a Fundação Seade, para o município de São Paulo é a 

presentada na tabela a seguir. 

 

Tabela 3: Projeção da população urbana e rural 2030 – 2050  

População (em 

milhões) 

2020 2030 2050 

11.869.660 12.242.971 12.205.291 

Fonte: adaptado de informações disponíveis em 

<https://produtos.seade.gov.br/produtos/projpop/index.php> Acesso em 05 jan. 2020. 

 
23

 Disponível em https://www.ibge.gov.br/apps/areas_urbanizadas/ Acesso em 20 jan. 2020. 

 

https://www.ibge.gov.br/apps/areas_urbanizadas/
https://produtos.seade.gov.br/produtos/projpop/index.php
https://www.ibge.gov.br/apps/areas_urbanizadas/
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A população projetada do munícipio de São Paulo está crescendo num ritmo mais lento 

e, no ano de 2050, a população urbana será de 12.095.576 de habitantes e a população total 

rural será de 109.715 habitantes.24  

São Paulo, inclusive, é a cidade mais populosa do estado de São Paulo e do Brasil 

contando com uma população estimada de 12.252.023 habitantes e IDHM de 0,805. Sua área 

territorial é de 1.521,110 km², segundo dados de 2018, com uma densidade demográfica, de 

7.398,26 hab/ km², de acordo com o Censo de 2010 do IBGE.25  

No tocante a trabalho e rendimento, a cidade de São Paulo ocupa a 7ª posição no Estado 

de São Paulo e a 24ª no Brasil, conforme os dados do Censo de 2010 do IBGE.26  

Quanto à situação dos domicílios, temos 11.152.344 pessoas vivendo na área urbana e 

101.159 morando na área rural. Em termos de frota de veículos (censo de 2018) a cidade de São 

Paulo possui 8.295.645 veículos sendo que frota de carros é de 5.729.252 unidades (51%), 

caminhonetes e camionetas representam 962.594 unidades (8,63%) e de motocicletas é de 

961.686 unidades (8,62%).27  

Em termos de território e meio ambiente, o município paulistano apresenta 92,6% de 

esgotamento sanitário adequado, 74,8% de arborização de vias públicas, 50,3% urbanização de 

vias públicas e seu Bioma é a Mata Atlântica conforme os dados do Censo de 2010 do IBGE.28   

No que concerne à saúde, apresenta 11,19 óbitos por mil nascidos vivos, segundo 

dados de 2017; 0,3 internações por diarreia por mil habitantes, segundo dados de 2016 e 678 

estabelecimentos de saúde do SUS, segundo dados de 2009 do IBGE.29   

Relativamente à economia, o PIB per capita, segundo dados de 2017, é de R$ 

57.759,39; o percentual das receitas oriundas de fontes externas, conforme dados de 2015, é 

30%; o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), a partir de dados de 2010, é 

0,805; o total de receitas realizadas, consoante aos dados de 2017, é R$ 54.010.996,76 (x1000) 

e o total de despesas empenhadas, segundo dados de 2017, é R$ 51.414.029,08 (x1000).30  

 

 
24 Disponível em <https://produtos.seade.gov.br/produtos/projpop/index.php> Acesso em 05 jan. 2020. 

 
25 Disponíveis em < https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/sao-paulo.html> Acesso em 20 jan. 2020. 
26 Disponíveis em < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama> Acesso em 20 jan. 2020. 
27 Disponível em < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/pesquisa/23/25124?detalhes=true> Acesso em 

20 jan. 2020.  
28 Disponível em < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama> Acesso em 20 jan. 2020. 
29 Disponível em < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama> Acesso em 20 jan. 2020. 
30 < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama> Acesso em 20 jan. 2020 

https://produtos.seade.gov.br/produtos/projpop/index.php
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/sao-paulo.html
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/pesquisa/23/25124?detalhes=true
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama
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4.3 Cidade de São Paulo 

 

 Informações Analisadas: 

 

A pesquisa tem como delimitação a cidade de São Paulo e, para tanto, serão coletados 

dados de qualificações do perfil dessa cidade, segundo os atributos das cidades sustentáveis.  

Trata-se de uma coleta de dados secundários diversos para compreender as 

potencialidades e as fragilidades da cidade de São Paulo à luz da sustentabilidade.  

Inicialmente, foram analisados os materiais contidos no website oficial da cidade de 

São Paulo relacionados à aplicação da Agenda 2030 no Município. Pretendeu-se descobrir de 

que maneira a esfera municipal absorveu os objetivos da Agenda 2030 como orientação de suas 

iniciativas de desenvolvimento do município. 

Num segundo momento procurou-se conhecer a aplicação da sustentabilidade urbana 

por meio de Políticas Públicas e Planejamento Urbano do Município, para o que se mostrou 

necessário compreender a estrutura organizacional da administração pública municipal.  

Essa estrutura é composta por 24 secretarias municipais. A cidade está dividida em 96 

distritos, gerenciados por 32 subprefeituras que objetiva a democratização e a descentralização 

da gestão pública, por estarem mais próximas à população por elas atendidas, com função 

precípua de zeladoria urbana, viabilizando a manutenção e a operação da cidade.31 

Diante de tais dados, constata-se a amplitude das fontes de pesquisa relativamente aos 

dados da cidade de São Paulo, motivo pelo qual se restringiu o estudo sobre as normas 

orçamentárias do poder executivo municipal para compreender o grau de aderência da 

administração paulistana à Agenda 2030. 

Isso porque são normas de edição obrigatória e imprescindíveis para a implementação 

das metas municipais, para o planejamento e a execução das políticas públicas municipais, nas 

diferentes áreas de atuação do poder público, inclusive urbanística e habitacional. 

Seguindo regra imposta pela Constituição Federal32, a Lei Orgânica Municipal dispõe 

acerca das leis orçamentárias de: Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e a Lei de Orçamento Anual (LOA).  

 
31 Informações disponíveis em < 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/organizacao/index.php?p=192643>. Acesso em 

15 jan. 2020. 
32 “De acordo com o art. 165 da CF existem três leis orçamentárias, todas de iniciativa do Executivo: a que 

institui o plano plurianual, a de diretrizes orçamentárias e a que aprova o orçamento anual. Essas leis, em razão 

 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/organizacao/index.php?p=192643
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Estas foram as bases legais consultadas, para verificar a aderência do planejamento 

financeiro do município a Agenda 2030 – ONU: “a lei que instituir o plano plurianual 

estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública 

federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas 

de duração continuada.” 

No intuito de complementar o estudo, definiu-se uma priorização das secretarias 

municipais que possuem sinergia com este projeto de pesquisa, isto é, aquelas que são 

responsáveis pelo planejamento e implementação de Programas e Projetos relacionados a 

Sustentabilidade Urbana, Meio Ambiente, Construção e Social.  

Como ponto de partida, priorizou-se a busca nas seguintes secretarias: 

• Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU); 

• Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obra (SIURB);  

• Secretaria Verde Meio Ambiente (SVMA).  

Com base nos dados coletados no âmbito dessas secretarias, pode-se compreender a 

vinculação do poder executivo municipal às regras orçamentárias. Na sequência, conduziu-se a 

pesquisa a outro documento estratégico para a urbanização das cidades, cuja edição é 

igualmente imposta pela norma constitucional.33 Cuida-se do Plano Diretor, o qual, na cidade 

de São Paulo, recebe a denominação de Plano Diretor Estratégico (PDE). 

 

 Prestação de Contas Públicas da Prefeitura de São Paulo  

 

a) Orçamento  

 

O processo orçamento do município de São Paulo segue o seguinte fluxo:  

 
de sua natureza temporária, têm forma legislativa peculiar, cabendo ao Presidente da República a remessa ao 

Congresso Nacional dos respectivos projetos de lei, nos momentos oportunos.” HARADA, Kiyoshi. Direito 

financeiro e tributário. 26. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Atlas, 2017, p. 82. 
33 Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.          

§1o O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil 

habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. (Disponível 
em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 24 mar. 2020.) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Figura 19: Processo orçamento do município de São Paulo Desenvolvimento  

Fonte: Adaptado pelo autor com base nas informações disponíveis em < 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria_geral/> Acesso em 20 jan. 

2020. 

A Lei Orçamentária deve ser elaborada com observância dos parâmetros 

constitucionais, especialmente nas disposições do Título VI, Capítulo II (Das Finanças 

Públicas) da Constituição Federal. As delimitações contidas em normas infraconstitucionais 

também devem ser consideradas na elaboração das leis orçamentárias.  

Portanto, para esta pesquisa foi realizada apenas uma consulta na Lei Orgânica do 

Município que possui caracterização local e é customizável pelo executivo municipal na medida 

em que as outras três leis são federais e mandatórias.  

Em consulta à Lei Orgânica da Cidade São Paulo, identificou-se o artigo 69-A com 

disposição expressa sobre o programa de metas da administração municipal. Em seu inciso §5o 

detalha, ainda, a forma de mensuração dos resultados através dos indicadores de desempenho 

pautados no conceito de desenvolvimento sustentável. Veja-se: 

 

Art. 69-A. O Prefeito, eleito ou reeleito, apresentará o Programa de Metas de 

sua gestão, até noventa dias após sua posse, que conterá as prioridades: as 
ações estratégicas, os indicadores e metas quantitativas para cada um dos 

setores da Administração Pública Municipal, Subprefeituras e Distritos da 

cidade, observando, no mínimo, as diretrizes de sua campanha eleitoral e os 
objetivos, as diretrizes, as ações estratégicas e as demais normas da lei do 

Plano Diretor Estratégico. [...] 

5º Os indicadores de desempenho serão elaborados e fixados conforme os 
seguintes critérios: a) promoção do desenvolvimento ambientalmente, 

socialmente e economicamente sustentável;34 

 

b) O Plano Plurianual (PPA)  

 

 
34 Informações disponíveis em 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/educacao/cme/LOM.pdf>. Acesso em 22 

fev. 2020.  

LDO 

(Abril) 

Programa 
de Metas 

2017/2020 

(Julho) 

PPA / PLOA 

(Setembro)

LOA  
(Janeiro 
/2018)  

• Leis Orçamentárias Anuais – LOA   

• Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 

• Programa de Metas  

• Plano Plurianual – PPA  

 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria_geral/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/educacao/cme/LOM.pdf
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Trata-se do planejamento municipal que define a estratégia do Programa do Governo 

para um período de quatro anos, coincidente com o mandato do chefe do poder executivo.  

Atualmente, encontra-se vigente a Lei no 16.773, de 27 de dezembro de 2017, que 

dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018/2021 da prefeitura de São Paulo.35 A 

referida norma, em seu artigo 2o, trata da localização dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda 2030 – ONU:  

 

Os programas constantes do anexo referido no inciso II do parágrafo único do 
art. 1o desta lei obedecem à diretriz da regionalização das ações e estão em 

consonância com os projetos que compõem o Programa de Metas 2017-2020, 

os 17 (dezessete) Objetivos do Desenvolvimento Sustentável elaborados no 

âmbito da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas – ONU e o Plano 
Diretor vigente.36 (grifo nosso) 

 

Identificou-se, ainda, os Objetivos dos Programas do PPA 2018-2021 que aplicam os 

atributos da sustentável e que constam no apêndice (Apêndice 1. Objetivos dos programas 

do PPA 2018-2012 da cidade de São Paulo.  

 

c) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o diploma normativo editado para estabelecer as 

diretrizes do orçamento, dispõe sobre despesas e receitas de curto prazo, interligando e 

viabilizando a realização dos programas de longo prazo dispostos no PPA. Dessa maneira a 

LDO serve de guia para a edição da Lei Orçamentária Anual (LOA), a qual fixa a previsão 

orçamentária do ano fiscal.37  

O Projeto de Lei no 281, da atual LDO, esclareceu as diretrizes orçamentárias para o ano 

de 2020 e, em seu Capítulo 2, descreve as orientações gerais para a elaboração da proposta 

orçamentária. Destaca-se: 

Art. 3º O projeto de lei orçamentária, relativo ao exercício de 2020, deverá 
assegurar os princípios da justiça, da participação popular e de controle social, 

de transparência e de sustentabilidade na elaboração e execução do 

orçamento, na seguinte conformidade: 

 
35 Informações disponíveis em < http://orcamento.sf.prefeitura.sp.gov.br/orcamento/ppa.php>. Acesso 

em 22 fev. 2020. 
36 Informações disponíveis em < http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16773-de-27-de-
dezembro-de-2017>. Acesso em 22 fev. 2020. 

 
37 Informações disponíveis em < http://orcamento.sf.prefeitura.sp.gov.br/orcamento/ldo.php> . Acesso em 22 

fev. 2020.   

http://orcamento.sf.prefeitura.sp.gov.br/orcamento/ppa.php
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16773-de-27-de-dezembro-de-2017
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16773-de-27-de-dezembro-de-2017
http://orcamento.sf.prefeitura.sp.gov.br/orcamento/ldo.php


 

 

65 
 

Item I – “o princípio da sustentabilidade deve ser transversal a todas as 

áreas da Administração Pública Municipal e assegurar o compromisso com 
uma gestão comprometida com a qualidade de vida da população, a eficiência 

dos serviços públicos e o equilíbrio intertemporal do orçamento público; [...] 

IV – O princípio de justiça social implica assegurar...: II - eliminar as 

desigualdades sociais, raciais e territoriais a partir de um desenvolvimento 

econômico sustentável; (grifo nosso) 

 

d) Lei Orçamentária Anual  

 

A LDO determina o orçamento municipal, estabelecendo os valores a serem 

empregados para cumprir o planejamento dos programas e iniciativas da prefeitura direcionados 

a atingir as metas estabelecidas.38 Relativamente ao exercício de 2020, encontra-se em vigor a 

Lei no 17.253/2019, estima a receita e fixa a despesa do município de São Paulo.39  

 

e) Execução Orçamentária Anual  

 

A execução do orçamento se refere ao gasto do que foi previsto e aprovado, em 

consonâncias com as leis orçamentárias. A Lei no 59.171, de 10 de janeiro de 2020, fixa normas 

referentes à execução orçamentária e financeira para o exercício de 2020.40  

 

 Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA)  

 

O município de São Paulo definiu que a Agenda 2030 da ONU fosse alocada na 

Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), criada em 1993 pela Lei no 11.426/93, a 

qual criou o Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CADES).  

No site oficial da prefeitura de São Paulo há um link contendo uma breve descrição 

sobre as iniciativas do município direcionadas ao desenvolvimento sustentável, desde 1992, 

quando foi proposta a elaboração da Agenda 21, posteriormente aprovada pelo Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Sustentado (CADES).41  

 
38 Informações disponíveis em < http://orcamento.sf.prefeitura.sp.gov.br/orcamento/loa.php> Acesso 

em 22 fev. 2020. 
39 Informações disponíveis em < http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-17253-de-26-de-
dezembro-de-2019/consolidado>. Acesso em 22 fev. 2020. 
40 Informações disponíveis em < http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59171-de-10-de-

janeiro-de-2020/consolidado>. Acesso em 22 fev. 2020.  
41 Informações disponíveis em 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/publicacoes_svma/index.php?p=

5254> Acesso em 20 fev. 2020. 

http://orcamento.sf.prefeitura.sp.gov.br/orcamento/loa.php
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-17253-de-26-de-dezembro-de-2019/consolidado
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-17253-de-26-de-dezembro-de-2019/consolidado
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59171-de-10-de-janeiro-de-2020/consolidado
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59171-de-10-de-janeiro-de-2020/consolidado
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/publicacoes_svma/index.php?p=5254
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/publicacoes_svma/index.php?p=5254
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Figura 20: Agenda 2030 e os ODS aplicados ao município de São Paulo 

Fonte: Disponível em 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/menu/index.php?p=221455

> Acesso em 20 fev. 2020. 

 

Como se vislumbra pelas informações constantes do site oficial da prefeitura, o 

município apresenta seu planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, por meio 

da integração entre proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica.42  

Em função da dinâmica do tema e do contexto do município, observa-se neste 

momento, pelos dados  identificados, que a Agenda 21 pode evoluir para Agenda 2030 com os 

respectivos ODS na medida em que com a criação da Portaria 90/SVMA – G/2015 adotou os 

ODS como orientadores das ações do CADES Regional, que também possuem entre as suas 

atribuições a implementação da Agenda 21 Local.43  

Portanto, identificou-se que, do ponto de vista legal, desde 4 de dezembro de 2015, o 

município de São Paulo,  “adota os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos 

na Agenda 2030, como orientadores das ações do Conselho Regional de Meio Ambiente, 

Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz”44, por meio da Portaria 90/SVMA – G/2015.  

Em 5 de junho de 2017, foi assinado o decreto para criação da Comissão Municipal 

para os Objetivos Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

 
42 Informações disponíveis em 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/menu/index.php?p=221455>. Acesso em 20 

fev. 2020.  
43 Informações disponíveis em < 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/menu/index.php?p=221455> Acesso em 20 

fev. 2020.     
44 Informações disponíveis em <http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-do-verde-

e-do-meio-ambiente-90-de-5-de-dezembro-de-2015/detalhe>. Acesso em 20 fev. 2020.  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/menu/index.php?p=221455
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/menu/index.php?p=221455
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/menu/index.php?p=221455
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/menu/index.php?p=221455
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-do-verde-e-do-meio-ambiente-90-de-5-de-dezembro-de-2015/detalhe
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-do-verde-e-do-meio-ambiente-90-de-5-de-dezembro-de-2015/detalhe
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Após essas iniciativas, foi também aprovada a Lei Municipal no 16.817, de 2 de 

fevereiro de 2018, a partir do Projeto de Lei no 320/17, por meio da qual foi oficialmente 

adotada a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações 

Unidas (ONU) como diretriz de políticas públicas no âmbito do município de São Paulo e, entre 

outras disposições, autoriza a criação da Comissão Municipal para o Desenvolvimento 

Sustentável (Agenda 2030).45  

Merece destaque o artigo 1o, da Lei Municipal no 16.817/2018, ao descrever as linhas 

gerais do Programa Municipal de Implementação da Agenda 2030. Vale enfatizar que uma das 

iniciativas é justamente a construção de cidades sustentáveis. Veja-se: 

 

Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal de Implementação da Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações 

Unidas, subscrita pela República Federativa do Brasil, que tem por objetivo 

fomentar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que devem 
ser implementados por todos os países do mundo até o ano de 2030 para 

orientar políticas públicas para segurança alimentar e agricultura, saúde, 

educação, redução das desigualdades e erradicação da pobreza, energia, água 
e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do 

clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos ecossistemas, 

crescimento econômico inclusivo, infraestrutura e industrialização, 

governança, e meios de implementação.46 (grifo nosso) 

 

Esta lei autoriza, igualmente, a criação da comissão municipal para o desenvolvimento 

sustentável que é uma governança composta por representantes da esfera pública e privada, com 

especial participação das OSC.  

O Decreto no 59.020, de 21 de outubro de 2019, é o instrumento normativo responsável 

pela efetiva criação da Comissão Municipal para o Desenvolvimento Sustentável-Agenda 2030.  

O objetivo principal dessa comissão é atuar como ponto focal para promover e divulgar 

a Agenda 2030 e, assim, permitir sua vinculação às políticas públicas nas diferentes áreas sob 

a responsabilidade do ente municipal.47 

 
45 Informações disponíveis em <http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16817-de-2-de-fevereiro-
de-2018>. Acesso em 20 fev. 2020. 
46 Informações disponíveis em < http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16817-de-2-de-fevereiro-

de-2018>. Acesso em 20 fev. 2020.  
47 Informações disponíveis em 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/noticias/?p=290702> Acesso em 

20 fev. 2020. 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16817-de-2-de-fevereiro-de-2018
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16817-de-2-de-fevereiro-de-2018
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16817-de-2-de-fevereiro-de-2018
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16817-de-2-de-fevereiro-de-2018
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/noticias/?p=290702
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Além disso, identificou-se que há uma Política Municipal da Mudança do Clima de 

São Paulo, criada pela Lei Municipal no 14.933/2009, visando assegurar o cumprimento da 

Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima.48  

Nas seções II, V e VI dessa lei, encontram-se algumas correlações entre mudança 

climática e impacto da construção civil, a seguir destacadas, que são relevantes para este estudo. 

Para uma melhor compreensão, reproduz-se alguns artigos do referido diploma normativo: 

 

Seção II - Conceitos 
Art. 2º. Para os fins previstos nesta lei, em conformidade com os acordos 

internacionais sobre o tema e os documentos científicos que os fundamentam, 

são adotados os seguintes conceitos: [...] 

VI – ecoponto: área destinada a transbordo e triagem de resíduos da 

construção civil e resíduos volumosos.” 

Art. 8º. Serão objeto de execução conjunta entre órgãos do Poder Público 

Municipal a promoção de medidas e o estímulo a: [...] 
II – reciclagem ou reuso de resíduos urbanos, inclusive do material de 

entulho proveniente da construção civil e da poda de árvores, de esgotos 

domésticos e de efluentes industriais;  

 
Seção V – Construção:  

Art. 14. As edificações novas a serem construídas no Município deverão 

obedecer a critérios de eficiência energética, sustentabilidade ambiental, 

qualidade e eficiência de materiais, conforme definição em regulamentos 

específicos. 

Art. 15. As construções existentes, quando submetidas a projetos de reforma 
e ampliação, deverão obedecer a critérios de eficiência energética, 

arquitetura sustentável e sustentabilidade de materiais, conforme 

definições em regulamentos específicos. 

Art. 16. O Poder Público Municipal deverá introduzir os conceitos de 

eficiência energética e ampliação de áreas verdes nas edificações de 

habitação popular por ele desenvolvidas. 

Art. O projeto básico de obras e serviços de engenharia contratados pelo 

Município que envolvam o uso de produtos e subprodutos de madeira 

somente poderá ser aprovado pela autoridade competente caso contemple, de 

forma expressa, a obrigatoriedade do emprego de produtos e subprodutos de 
madeira de origem exótica, ou de origem nativa que tenha procedência 

legal. 

 

Seção VI – Uso do Solo: 
Art. 18. A sustentabilidade da aglomeração urbana deverá ser estimulada 

pelo Poder Público Municipal e norteada pelo princípio da cidade compacta, 

fundamental para o cumprimento dos objetivos desta lei, bem como pautada 
pelas seguintes metas: 

I - Redução dos deslocamentos por meio da melhor distribuição da oferta de 

emprego e trabalho na cidade;  

 
48 Informações disponíveis em < https://leismunicipais.com.br/pdf/Lei-ordinaria-14933-2009-Sao-
paulo-SP-consolidada-[16-07-2018].pdf> Acesso em 20 fev. 2020 

 

https://leismunicipais.com.br/pdf/Lei-ordinaria-14933-2009-Sao-paulo-SP-consolidada-%5b16-07-2018%5d.pdf
https://leismunicipais.com.br/pdf/Lei-ordinaria-14933-2009-Sao-paulo-SP-consolidada-%5b16-07-2018%5d.pdf


 

 

69 
 

II - promoção da distribuição de usos e da intensidade de aproveitamento 

do solo de forma equilibrada em relação à infraestrutura, aos transportes 
e ao meio ambiente, de modo a evitar sua ociosidade ou sobrecarga e otimizar 

os investimentos públicos, fazendo uso do estoque de área construída por uso 

estabelecido no Quadro 8 anexo à Parte III da Lei nº 13.885, de 25 de agosto 

de 2004, com alterações subsequentes;  
III - estímulo à ocupação de área já urbanizada, dotada de serviços, 

infraestrutura e equipamentos, de forma a otimizar o aproveitamento da 

capacidade instalada com redução de custos;  
IV - estímulo à reestruturação e requalificação urbanística e ambiental 

para melhor aproveitamento de áreas dotadas de infraestrutura em processo 

de esvaziamento populacional, com potencialidade para atrair novos 

investimentos.49 (grifo nosso) 

 

Outro aspecto essencial para esta pesquisa foi a identificação da criação do Comitê de 

Mudança do Clima e Economia, responsável pela articulação institucional, como órgão 

colegiado e consultivo direcionado a implementar o plano de metas, incluindo, integrando e 

dialogando com as entidades ambientais e urbanas. Aponta-se, inclusive, a obrigatoriedade, 

prevista na Lei Municipal nº. 14.933/2009, de serem gerados inventários de emissões e 

remoções antrópicas de gases de efeito estufa (GEE) a cada cinco anos.  

Em 2019 ocorreu a consolidação do inventário de emissões de gases de efeito estufa 

do município de São Paulo, o qual abrangeu “95% das fontes de emissão dos setores: transporte 

interno, energia estacionária e resíduos gerados internamente, cujos dados compõem a base para 

a elaboração dos cenários de mitigação e de adaptação do Plano de Ação Climática da Cidade.”  

Os dados de 2017 já foram verificados e validados pelo C40, grupo das 40 maiores 

cidades mundiais que buscam combater a mudança climática. O levantamento contempla as 

três principais atividades emissoras de gases de efeito estufa: 

 

Figura 21: Emissões de gases de efeito estufa, 2017, no modo Basic, da metodologia GPC 

Fonte: Prefeitura de São Paulo  

Disponível em 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/comite_do_clima/index.ph

p?p=284393>. Acesso em 10 fev. 2020.  

 
49 Informações disponíveis em < https://leismunicipais.com.br/pdf/Lei-ordinaria-14933-2009-Sao-paulo-SP-

consolidada-[16-07-2018].pdf> Acesso em 20 fev. 2020. 

 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/comite_do_clima/index.php?p=284393
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/comite_do_clima/index.php?p=284393
https://leismunicipais.com.br/pdf/Lei-ordinaria-14933-2009-Sao-paulo-SP-consolidada-%5b16-07-2018%5d.pdf
https://leismunicipais.com.br/pdf/Lei-ordinaria-14933-2009-Sao-paulo-SP-consolidada-%5b16-07-2018%5d.pdf
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Também podemos identificar na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) 

outras iniciativas relacionadas ao inventário de emissões de gases de efeito estufa do município 

de São Paulo como, por exemplo: a participação do Acordo de Paris, visando a baixa emissão 

de carbono e o Plano de Ação Climática da Cidade. 

Dentre as inúmeras metas inseridas no Programa de Metas, procurou-se identificar 

aquelas relacionadas à agenda do SVMA aderentes ao tema da pesquisa, quais sejam: 

  

30 - Dar sustentabilidade ambiental à cidade; 

30.1 - Melhorar a posição da cidade de São Paulo no ranking do Programa 

Município VerdeAzul (PMVA) – iniciativa do governo estadual de São 

Paulo a fim de dar suporte e medir a eficiência da gestão ambiental nas cidades 

do estado objetivando contribuir para o desenvolvimento sustentável do 

mesmo.50   

30.2 - Reduzir a emissões em 131.000 toneladas de CO2 equivalente; 

30.3 - Implantar medidas/dispositivos de sustentabilidade (reuso de água e 

eficiência energética) em 100%dos novos equipamentos entregues;51 

 

Em relação ao Programa Verde Azul Municipal, buscou-se inclusive compreender os 

critérios ou requisitos que compõem a pontuação da avaliação, os quais compreendem: Atitude, 

Gestão, Resultado mensurados em inúmeras Diretivas (Munícipio, Educação Ambiental, 

Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Aguas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, 

Arborização Urbana, Esgoto Tratado, Resíduos Sólidos).52  

Observa-se que o Munícipio de São Paulo no Programa Verde Azul Municipal (PVAM) 

já alcançou 3 vezes o Selo Verde Azul.53 No entanto, registra-se que historicamente o Município 

possui 671,82 pontos no período de 2008 a 2017.  

 
50 Informações disponíveis em 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/projetos_e_programas/index.php

?p=284675> Acesso em 12 jan. 2020. 
51 Informações disponíveis em 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/acesso_a_informacao/index.php?

p=178707>. Acesso em 12 jan. 2020. 
52 Informações disponíveis em 

<https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/verdeazuldigital/criterios/> Acesso em 16 jan. 

2020 . 
53 Informações disponíveis em 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/projetos_e_programas/index.php

?p=284675> Acesso em 15 jan. 2020. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/projetos_e_programas/index.php?p=284675
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/projetos_e_programas/index.php?p=284675
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/projetos_e_programas/index.php?p=284675
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/projetos_e_programas/index.php?p=284675
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/projetos_e_programas/index.php?p=284675
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/projetos_e_programas/index.php?p=284675
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/projetos_e_programas/index.php?p=284675
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/acesso_a_informacao/index.php?p=178707
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/acesso_a_informacao/index.php?p=178707
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/verdeazuldigital/criterios/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/projetos_e_programas/index.php?p=284675
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/projetos_e_programas/index.php?p=284675
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Ademais, a pesquisa realizada junto à SVMA, entre oito coordenações que a compõe, 

essa secretaria buscou coletar dados da Coordenação de Planejamento Ambiental (CPA) e 

Coordenação de Gestão de Gestão dos Colegiados (CGC).  

Dentre as ações da Coordenação de Planejamento Ambiental (CPA) da SVMA, aponta-

se:  

a) Estudar, planejar e implementar as ações necessárias para adequação da cidade 

ao novo cenário de mudanças climáticas;  

b) Sugerir instrumentos de melhoria da qualidade ambiental no planejamento do 

uso do solo;      

c) Desenvolver, em conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento, a 

aplicação dos instrumentos urbanísticos e ambientais previstos no Plano 

Diretor Estratégico e demais legislações afins; 

d) Coordenar, no âmbito da Secretaria, os processos de revisão do Plano Diretor 

Estratégico e demais legislações afins.54 (grifo pelo autor) 

 

A CPA possui quatro divisões e todas elas possuem maior ou menor grau de aderência 

em relação a esse estudo: 1) Divisão de estudos ambientais e planejamento territorial (DEAPT); 

2) Divisão de Projetos Urbanos (DPU); 3) Divisão de informações ambientais (DIA); 4) Divisão 

de Patrimônio Ambiental (DPA).  

Por outro lado, o CGC possui responsabilidade distinta da CPA, pois atua especialmente 

na coordenação de grupos e comissões criadas. Identificam-se algumas diretrizes (mas não se 

limitam a elas) relacionadas a esta pesquisa, listadas abaixo:  

 

• Organizar e garantir o funcionamento do Conselho Municipal do 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CADES; 

• Organizar e garantir o funcionamento do Conselho do Fundo 

Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - 

CONFEMA; 

 
54 Informações disponíveis em 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/organizacao/estrutura/index.php?

p=35501>. Acesso em 21 mar. 2020. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/cades/index.php?p=3250
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/cades/index.php?p=3250
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/confema/index.php?p=3299
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/confema/index.php?p=3299
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/confema/index.php?p=3299
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/organizacao/estrutura/index.php?p=35501
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/organizacao/estrutura/index.php?p=35501
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• Organizar e garantir o funcionamento do Fundo Especial do 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - FEMA. (grifo do 

autor)  

A SVMA possui uma agenda ampla relacionada à sustentabilidade, no entanto tangencia 

o aspecto das construções e das edificações na cidade de São Paulo. Desta forma, buscou-se 

conhecer mais e melhor as outras secretarias que pudessem fornecer dados sobre essa questão.55 

  

 Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) 

 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) é responsável pelos 

instrumentos de planejamento e acompanhamento da execução das políticas públicas; é dividida 

nos seguintes departamentos:  

‒ Departamento de Obras de Infraestrutura Urbana – OBRAS: 

“responsável pela fiscalização dos contratos de obras de construção e 

recuperação de infraestrutura da cidade de São Paulo.”56 

‒ Departamento de Projetos de Infraestrutura Urbana – PROJ: “atua na 

fiscalização de contratos para execução de projetos viários, sistemas de 

drenagem, pavimentação geotecnia e geometria de vias.”57 

‒ Departamento de Administração e Finanças – DAF: “tem a função de 

planejar, coordenar e acompanhar a execução das atividades relacionadas a 

finanças, execução orçamentária, administração de suprimentos e de bens 

patrimoniais, aquisições e licitações, gestão de contratos, convênios e 

parcerias, e gestão de pessoas. Tem responsabilidade também pela zeladoria, 

vigilância, limpeza, manutenção de equipamentos e instalações, pelo 

transporte de cargas, autoridades e servidores, guarda e manutenção dos 

 
55 Informações disponíveis em : 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/confema/?p=3299>. Acesso em 

22 fev. 2020. 
56 Informações disponíveis em 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/organizacao/superintendencia_de_obras/index.php?p

=12436>. Acesso em 20 fev. 2020. 
57 Informações disponíveis em 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/organizacao/superintendencia_de_projetos/index.php

?p=10877> Acesso em 20 fev. 2020. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/confema/index.php?p=3299
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/confema/index.php?p=3299
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/confema/?p=3299
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/organizacao/superintendencia_de_obras/index.php?p=12436
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/organizacao/superintendencia_de_obras/index.php?p=12436
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/organizacao/superintendencia_de_projetos/index.php?p=10877
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/organizacao/superintendencia_de_projetos/index.php?p=10877
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veículos oficiais, gestão documental, e gestão de tecnologia da informação e 

comunicação e dos recursos de informática.”58 

‒ Departamento de Edificações – EDIF: O Departamento de Edificações 

(EDIF) “tem a responsabilidade de projetar, programar, executar e fiscalizar a 

construção, os reparos e os serviços de manutenção de edifícios públicos.”59  

 

O EDIF é composto por equipe multidisciplinar formada por arquitetos e engenheiros 

civis e profissionais envolvidos nos subsistemas de Engenharia, Construção e Arquitetura. 

Operacionalmente, se divide em: a) viabilização de empreendimentos e execução das obras e 

b) atender os requisitos ambientais para mitigar o impacto gerado pelas construções 

envolvendo todo o ciclo de vida do edifício.   

Desta forma, demonstra-se que o EDIF possui uma agenda contemporânea, adequada 

às questões sociais e ambientais, em relação ao espaço construído, tais como: acessibilidade nas 

edificações, reutilização de água, economia de energia etc. 

Destaca-se haver uma finalidade em particular a ser perseguida pela SIURB: a de 

projetar, programar, executar e fiscalizar a construção de edifícios públicos. Neste momento da 

pesquisa, identificou-se o Manual de Sustentabilidade para Edificações Públicas, uma 

iniciativa do Departamento de Edificações (EDIF).  

O objetivo desse manual é servir de guia para as boas práticas no uso dos recursos 

naturais, objetivando atender, inclusive, o Programa de Metas da Cidade de São Paulo 2017-

2020, especificamente a meta 33.60   

O manual é um guia obrigatório para novos projetos e futuras contratações de construção 

de escolas, hospitais, bibliotecas etc. sendo que cada nova obra pública terá um selo de 

sustentabilidade concedido para projeto de edificação pública obterá um selo de 

sustentabilidade concedido por EDIF.  

Destaca-se que o Município já possui algumas práticas de construção sustentável 

adotadas pelo EDIF, como a madeira certificada, por exemplo, embora sem denominá-las de 

sustentável ou de qualificá-las por categorias.  

 
58 Informações disponíveis em 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/daf/index.php?p=243299> Acesso em 20 fev. 

2020. 
59 Disponível em <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/organizacao/index.php?p=1766>. 

Acesso em 22 fev. 2020. 
60 Disponível em < http://www.capital.sp.gov.br/noticia/smso-lanca-manual-de-sustentabilidade-para-

edificacoes-publicas> Acesso em 22 fev. 2020.  

 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/daf/index.php?p=243299
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/organizacao/index.php?p=1766
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/smso-lanca-manual-de-sustentabilidade-para-edificacoes-publicas
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/smso-lanca-manual-de-sustentabilidade-para-edificacoes-publicas
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A prefeitura, por meio do EDIF, reconhece os desafios de uma cidade do porte de São 

Paulo, entre eles: ser o principal centro financeiro da América Latina, possuir o 10º maior PIB 

do Mundo e figurar com a 7a cidade mais populosa do mundo. 

Além disso, o municipal possui o desafio de administrar mais de três mil prédios 

públicos, com um orçamento justo, impondo-lhe a otimização no uso da água e a redução do 

impacto ambiental. Por esse motivo, definiu a construção sustentável ou green building como 

um dos caminhos para minimizar o consumo de recursos naturais e melhorar o bem-estar do 

público que utiliza os prédios públicos.  

   

Figura 22: EDIF - Edifício verde 

Fonte: Manual de Sustentabilidade para Edificações Públicas, EDIF. 2018 

 

Um dos propósitos do manual anteriormente referido é gerar a Certificação EDIF, de 

modo a qualificar a construção pública. Esse selo possui cinco categorias principais de 

avaliação: a) Processo de Projeto Integrativo, b) Concepção: planejamento e projeto, c) 

Eficiência Energética, d) Uso Racional da Água e e) Execução da Obra. 

O manual recomenda a utilização do Processo de Projeto Integrativo, o qual envolve 

a integração das áreas envolvidas naquele empreendimento público, desde as fases iniciais do 

projeto, para identificar oportunidades de geração de economia, evitando o retrabalho.  

Em relação à eficiência energética, o manual fornece diretrizes para a redução do 

consumo de energia elétrica (equipamentos elétricos, sistema de iluminação, sistema de ar-

condicionado, equipamentos eletromecânicos e elevadores).    

Quanto ao uso racional da água, o manual endereça orientações para promover 

economias do consumo d’água envolvendo: 



 

 

75 
 

• Coletores solares: EDIF segue a Lei nº 14.459 de 03/07/2007, “instalação de sistema 

de aquecimento de água por energia solar nas novas edificações do Município de 

São Paulo.” 

• Reaproveitamento e gestão de águas pluviais: EDIF segue a Lei 13.276 de 

04/01/2002, “o reaproveitamento de água de chuva passou a ser incorporado aos 

projetos”. 

• Dispositivos de redução de consumo e outras recomendações: limitação da vazão de 

utilização e implantação de medidores individualizados de consumo. 

No que tange à Fase de Execução, as recomendações do Manual são: 

• Racionalização do canteiro de obras: 

o Preparação do canteiro, 

o Gestão dos Resíduos de Construção: este é um dos principais problemas 

das cidades “Resíduos Sólidos da Construção e Demolição – (RSCD), 

 

A partir desse breve relato sobre as diferentes categorias é possível apresentar os 

critérios da Certificação EDIF: 

Tabela 4: Categorias de certificação EDIF 

Categorias Pré-Requisitos Pontos 

Processo Integrado de Projetos 1 0 

Concepção: Planejamento e Projeto 2 92 

Eficiência Energética 1 52 

Uso Racional da Água 1 36 

Execução da Obra 7 200 

Fonte: Manual de Sustentabilidade para Edificações Públicas, EDIF. 2018 

 

De acordo com a pontuação da construção pública adquirida nos critérios acima ela 

poderá obter o Selo conforme o resultado obtido: 

 

Tabela 5: Selos EDIF 

SELO EDIF 80  SELO EDIF 100 SELO EDIF 120 SELO EDIF 150 

Certificação Básica  Certificação 

Intermediária  

Certificação Superior  Certificação Premium  

80 a 99 pontos  100 a 119 pontos  120 a 149 pontos  150 pontos ou + pontos 

Fonte: Manual de Sustentabilidade para Edificações Públicas, EDIF. 2018 
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Com o intuito de tornar perceptível a aplicação de conceitos sustentáveis foi coletado 

dado do projeto da Biblioteca Alceu Amoroso Lima (Projeto de 1992), elaborado com técnicas 

passivas de climatização, propondo elementos arquitetônicos de proteção à incidência solar 

direta, iluminação e ventilação natural permanente.  

 

Figura 23: Biblioteca Alceu Amoroso Lima – Foto  

Fonte: Disponível em < 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/biblio

tecas_a_l/alceu/> Acesso em 22 fev. 2020 

  
 

Figura 24: Biblioteca Alceu Amoroso Lima – Ilustração  

Fonte: Disponível em 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibli

otecas_a_l/alceu/index.php?p=84> Acesso em 22 fev. 2020.  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibliotecas_a_l/alceu/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibliotecas_a_l/alceu/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibliotecas_a_l/alceu/index.php?p=84
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibliotecas_a_l/alceu/index.php?p=84
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A Biblioteca Alceu Amoroso Lima está localizada na Rua Henrique Schaumann, na 

intersecção com a Rua Cardeal Arcoverde, no bairro XXXX. O edifício de 2.330 m2 foi 

construído em um terreno de 1.360 m2, utilizando o conceito “a forma segue a função” e 

contemplando espaços para música, cinema e artes plásticas.61  

O prédio foi concebido inclusive para atender os portadores de necessidades especiais. 

Em seu primeiro pavimento há um jardim, com lanternins (aberturas) na cobertura que 

permitem a entrada de luz natural. 

A seguir tem-se a planta do pavimento térreo:  

 

Figura 25: Planta do pavimento térreo da Biblioteca Alceu Amoroso Lima 

Fonte: Disponível em 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibli

otecas_a_l/alceu/index.php?p=84>. Acesso em 22 fev. 2020. 

 

Abaixo apresenta-se o corte longitudinal da obra revelando a iluminação natural do 

através do telhado e coletor solar:  

 

Figura 26: Planta do corte longitudinal da Biblioteca Alceu Amoroso Lima 

 
61 Disponível em < 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibliotecas_a_l/alceu/i

ndex.php?p=84>. Consultado em 22.02.2020.  

 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibliotecas_a_l/alceu/index.php?p=84
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibliotecas_a_l/alceu/index.php?p=84
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Fonte: Disponível em 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibli

otecas_a_l/alceu/index.php?p=84>. Acesso em 22 fev. 2020. 

 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano  

 

A Lei no 14.879, de 7 de janeiro de 2009, criou a Secretaria de Desenvolvimento 

Urbanos (SMDU),62 responsável pelo planejamento urbano e pela promoção do 

desenvolvimento urbano. As linhas gerais de sua atuação, porém, foram redefinidas pela Lei nº 

15.764 , em seu art. 170:  

Art. 170. Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, órgão 

da Administração Municipal Direta, conduzir ações governamentais voltadas 

ao planejamento urbano e à promoção do desenvolvimento urbano do 
Município de São Paulo, cabendo-lhe, em especial: 

I - desenvolver processo permanente e contínuo de acompanhamento, 

avaliação e aprimoramento da legislação relativa ao planejamento e 

desenvolvimento urbano, inclusive as relativas ao Plano Diretor Estratégico, 

aos Planos Regionais e de Bairros das Subprefeituras, ao Parcelamento, ao 

Uso e Ocupação do Solo, às Operações Urbanas e demais instrumentos 

urbanísticos; 
II - coordenar o desenvolvimento de projetos urbanos interagindo com os 

órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, com outras esferas de 

governo e com a sociedade civil; 
III - promover a integração dos planos, programas e projetos dos diversos 

órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta relacionados ao 

desenvolvimento urbano, de forma a maximizar os resultados positivos 

para a Cidade de São Paulo; 

IV - desenvolver e consolidar planos de desenvolvimento urbano de médio 

e longo prazo, considerando o Plano Diretor Estratégico do Município e os 

Planos Regionais e de Bairros das Subprefeituras; 
V - formular políticas, diretrizes e ações que propiciem o posicionamento do 

Município em questões relacionadas ao seu desenvolvimento urbano, 

incluindo as que decorram de sua inserção em planos nacionais, regionais, 
estaduais e metropolitanos; 

VI - desenvolver os mecanismos e modelos mais adequados para a 

viabilização e implementação de projetos de desenvolvimento urbano, 

explorando as potenciais parcerias com a iniciativa privada, com outros 
setores das políticas públicas e com outras esferas de governo, utilizando os 

instrumentos de política urbana; 

VII - coordenar, organizar, manter, atualizar e disponibilizar 
permanentemente o sistema municipal de informações sociais, culturais, 

econômicas, financeiras, patrimoniais, administrativas, físico-territoriais, 

inclusive cartográficas e geológicas, ambientais, imobiliárias e outras de 
relevante interesse para o Município, progressivamente georreferenciadas 

em meio digital. (grifo nosso) 

 
62 Disponível em < 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/apresentacao/index.php?p=202135>. 
Acesso em 22 fev. 2020.  

 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/apresentacao/index.php?p=202135


 

 

79 
 

 

Durante pesquisa de dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, 

observou-se haver dispositivos para a “participação social” na construção de políticas públicas, 

a qual se concretiza por meio dos seguintes instrumentos: a) conselho e órgãos colegiados; b) 

conferências; c) audiências públicas; d) consultas públicas; e) diálogos sociais; f) fundos; e g) 

promoção da cidadania. 

Dentre esses instrumentos, priorizou-se a pesquisa sobre os órgãos conselho e órgãos 

colegiados e conferências para um melhor aprofundamento na análise:  

 

a) Conselho e Órgãos Colegiados: são estruturas organizacionais para permitir a 

participação social e realizar o monitoramento e controle das políticas públicas:  

 

‒ Conselho Municipal de Política Urbana (CMPU): idealizado “com a intenção 

de institucionalizar a participação da população nas decisões tomadas pelo poder 

público, referentes às políticas de desenvolvimento urbano, consolidando o 

conceito de gestão democrática no município.”63  

‒ Câmara Técnica de Legislação Urbanística (CTLU): “analisa casos não 

previstos e dirime dúvidas na aplicação da legislação de parcelamento, uso e 

ocupação do solo.”64  

‒ Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU): “analisa casos 

relacionados à aplicação da legislação de anúncios, mobiliário urbano e inserção 

de elementos na paisagem urbana.”65  

‒ Comitê Intersecretarial de Monitoramento e Avaliação da Implementação 

do Plano Diretor Estratégico (CIMPDE): Entende-se por monitoramento e 

ações de avaliação:  

 

I- monitoramento: aquelas que se destinam ao acompanhamento da 

implementação dos objetivos, ações prioritárias, instrumentos e programas 

 
63 Disponível em 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/conselhos_e_orga

os_colegiados/cmpu/>. Acesso em 31 jan.2020 
64 Disponível em < 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/conselhos_e_orgao

s_colegiados/ctlu/>. Acesso em 31 jan. 2020. 
65 Disponível em 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/conselhos_e_orga

os_colegiados/cppu/>. Acesso em 31jan.2020. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/cmpu/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/cmpu/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/ctlu/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/ctlu/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/cppu/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/cppu/
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previstos no PDE, especialmente a partir da produção e atualização de 

indicadores; 
II- ações de avaliação: aquelas que se destinam à elaboração de relatórios e 

balanços sobre a efetividade das ações prioritárias, instrumentos e programas 

implementados a partir do PDE, bem como seus resultados diretos e indiretos, 

sem prejuízo de outras que estejam de acordo com as determinações deste 

decreto.66  

 

• Fundo de Desenvolvimento Urbano (FUNDUR): “composto por 

representantes do Poder Público e da Sociedade Civil que determinam a 

destinação de recursos provenientes da arrecadação da Outorga Onerosa”.67  

 

Vale destacar a ênfase descrita sobre a relevância do Plano Diretor da Cidade de São 

Paulo durante a coleta de dados nos conselhos municipais e, como consequência, aprofundamos 

a pesquisa neste tópico mais adiante. 

 

b) Conferências: eventos para debater temas específicos a fim de avaliar e 

apresentar sugestões conectando o poder público e a sociedade. Para tanto, o 

Município idealizou a “Conferência da Cidade de São Paulo”.  

 

Na 7a Conferência, realizada no ano de 2016, sob o tema “Função Social da Cidade 

e da Propriedade: Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas”, reforçou-se o 

debate sobre a questão do IPTU Verde, conforme se demonstrará adiante, bem como sobre a 

questão do interesse coletivo e do interesse de mercado. Veja-se:  

 

A cidade é uma construção coletiva, é para todos e todas, portanto, é essencial 

construirmos cidades que permitam vivencias urbanas e acesso aos bens de 
maneira democrática. As cidades devem atender ao interesse coletivo, não 

podemos ter cidades construídas pelos interesses do mercado, que privilegiem 

certo grupo e segmento social. Devemos exigir que se cumpra a função social 
da idade e da propriedade. 

(7a Conferência da Cidade de São Paulo. p. 11.)  

 

 
66 Disponível em 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/conselhos_e_orga

os_colegiados/cimpde/index.php?p=227631>. Acesso em 31 out. 2020. 

 
67 Disponível em 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/fundos/fundurb/>. 

Acesso em 31 jan. 2020. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/cimpde/index.php?p=227631
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/cimpde/index.php?p=227631
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/fundos/fundurb/
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Também foi possível identificar, no tópico de Desenvolvimento urbano e Agenda 

ambiental da 7a Conferência, o seguinte objetivo dos debates: 

 

Reforçar o compromisso com a agenda ambiental, conciliando o 

desenvolvimento econômico, o ordenamento urbano, a transformação 
territorial, o cumprimento da função social da cidade e da propriedade com a 

preservação, conservação e recuperação ambiental, nas escalas local e 

metropolitana, atendendo aos objetivos da agenda 2030 e dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável (ODS) da ONU.”  

(7a Conferência da Cidade de São Paulo. p. 2) 

 

Em outro tópico, denominado de Função social da cidade e políticas inclusivas, há 

a seguinte referência: 

 

2.3. Fortalecer mecanismos de articulação de políticas públicas no território 
para estruturação de projetos de desenvolvimento urbano e econômico em 

todo o município, prioritariamente nas áreas de maior vulnerabilidade, 

incluindo a implementação de programas internacionais, como dos objetivos 

do desenvolvimento sustentável, da ONU), assegurando ampla participação 
popular e a descentralização da tomada de decisão.  

(7a Conferência da Cidade de São Paulo. p.5.) 

 

Pela sua natureza prática e responsabilidade legal de regulamentação, a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano possui uma legislação que fornece apoio a sua própria 

atuação, incluindo o Plano Diretor Estratégico, a Lei de Zoneamento e Uso do Solo, o Código 

de Obras e Edificações, os Planos Regionais e o Plano Metropolitano. 

Por possuírem aspectos normativos mais pertinentes à pesquisa, analisou-se 

prioritariamente o que se chama de Tríade Urbanística: Plano Diretor Estratégico, Lei de 

Zoneamento e Uso do Solo e Código de Obras. 

 

Plano Diretor da Cidade de São Paulo  

 

De acordo com a análise documental, a cidade possui uma lei aprovada em 31 de julho 

de 2014, sob no 16.050, que contempla a Política de Desenvolvimento Urbano, um Sistema de 

Planejamento Urbano e um Plano Diretor Estratégico (PDE) a fim de orientar o 

desenvolvimento e crescimento da cidade até 2030.  

No capítulo I, intitulado da Abrangência e dos Conceitos, observa-se, no artigo 1o a 

definição precisa da descrição de cada um desses componentes para orientar o desenvolvimento 

da Cidade de São Paulo: 
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a) No inciso 1 da lei, ressalta-se a figura de plano de ações para direcionar a 

função social da cidade, o equilíbrio ecológico e o bem-estar e qualidade de 

vida população; 

b) No inciso 2, constata-se a citação de órgãos, normas e técnicas que têm como 

meta coordenar o desenvolvimento urbano integrando as iniciativas públicas e 

privadas com os programas setoriais a fim de aperfeiçoar as iniciativas 

governamentais;  

c) No inciso 3, destaca-se que o PDE é um instrumento de política pública 

determinante para a iniciativa privada e setor público.  

 

Verifica-se, no artigo 2o, que essa lei está pautada nos princípios da Constituição 

Federal, no Estatuto da Cidade, bem como na Lei Orgânica de São Paulo, incluindo os aspectos 

de saneamento básico, habitação, mobilidade e a política de meio ambiente.  

No artigo 3o, há a definição de que o PDE orienta o planejamento urbano, enfatizando 

que esse plano deve seguir os seguintes planos e normas: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e o Plano de Metas; Lei de Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo, Planos Regionais das Subprefeituras, Planos de Bairros, planos setoriais.  

No artigo 4o, temos a definição do prazo de atingimento dos objetivos do plano diretor 

estratégico para 2029. 

Fez-se uma busca no texto do plano diretor pela palavra sustentável, com o intuito de 

identificar e organizar, por meio das citações constantes na lei, aquelas relacionadas e aplicadas 

especificamente à temática da cidade, do urbanismo e da construção sustentável. Dessa 

investigação resultou a tabela que está anexada na seção apêndice 2. Pesquisa do termo 

“sustentável” na lei do plano diretor da cidade de São Paulo.  

Vale destacar que o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo foi uma 

das quatro iniciativas premiadas no Concurso da ONU-Habitat em conjunto com outras 

entidades, dentre 146 candidaturas de 16 países.  

O Projeto apresentado tem como linha mestra tornar a cidade mais sustentável 

direcionando alguns vetores relevantes como cidade democrática e inclusiva visando enfrentar 

as desigualdades territoriais.68  

 
68 Disponível em <https://nacoesunidas.org/plano-diretor-da-cidade-de-sao-paulo-vence-premio-de-

agencia-da-onu/> Acesso em 31 jan. 2020. 

https://nacoesunidas.org/plano-diretor-da-cidade-de-sao-paulo-vence-premio-de-agencia-da-onu/
https://nacoesunidas.org/plano-diretor-da-cidade-de-sao-paulo-vence-premio-de-agencia-da-onu/
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Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo 

 

A Lei Municipal no 16.402, de 22 de maio de 2016, Lei de Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo (LPUOS), ou simplesmente Lei de Zoneamento do Município de São Paulo, 

regulamenta o uso e a ocupação do solo dentro dos limites da cidade, abrangendo obras públicas 

e privadas.69  

 Vale destacar que Zoneamento, segundo o Município de São Paulo significa: 

  
é o conjunto de regras – de parcelamento, uso e ocupação do solo – que define 
as atividades que podem ser instaladas nos diferentes locais da cidade (por 

exemplo, se é permitido comércio, indústria, residências, etc.) e como as 

edificações devem estar implantadas nos lotes de forma a proporcionar a 

melhor relação com a vizinhança. 70 

  

  

Com o intuito de adequar à Lei de Zoneamento ao Programa de Metas 2017/2020, a 

partir das orientações nele contidas quanto aos aspectos urbanísticos e edilícios, desde 2017 

vêm sendo estudas e discutidas propostas de ajustes no texto original da norma.71 As discussões 

não se restringiram ao âmbito interno da administração pública municipal, envolvendo a 

participação pública, inclusive mediante consulta à sociedade civil, direcionada a encontrar as 

imperfeições e lacunas da lei. 

Pretende-se, com esse processo, chegar-se à elaboração de um projeto de lei a ser 

encaminhado à Câmara Municipal da Cidade de São Paulo para, de forma concreta, permitir a 

alteração, adequação e atualização da Lei de Zoneamento. Foram elaboradas, até o momento, 

duas minutas de projeto de lei. 

Dessa análise, resultou uma primeira minuta, a qual passou por nova apreciação e 

estudo dos órgãos técnicos envolvidos, cujas contribuições decorrentes geraram uma segunda 

minuta,72 proposta pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), que deverá 

ser, ainda, apresentada à sociedade civil, antes de ser enviada ao poder legislativo. 

 
69 Disponível em < 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/legislacao/zoneamento/index.php?p=21

4281>. Acesso em 31 jan. 2020.  
70 Disponível em < https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/o-que-e-o-zoneamento/> Acesso em 31 jan. 2020.  
71 Disponível em <https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/minuta-lei-de-parcelamento-uso-e-

ocupacao-do-solo/> Acesso em 31 jan. 2020.  
72 Disponível em < https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/Texto-da-

Lei-2%C2%AA-minuta-do-PL.pdf> Acesso em 25 mar. 2020. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/legislacao/zoneamento/index.php?p=214281
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/legislacao/zoneamento/index.php?p=214281
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/o-que-e-o-zoneamento/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/minuta-lei-de-parcelamento-uso-e-ocupacao-do-solo/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/minuta-lei-de-parcelamento-uso-e-ocupacao-do-solo/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/Texto-da-Lei-2%C2%AA-minuta-do-PL.pdf
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/Texto-da-Lei-2%C2%AA-minuta-do-PL.pdf
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Para uma melhor compreensão da relevância das alterações propostas com o objeto do 

presente estudo, entendeu-se oportuno analisar a planilha contendo o detalhamento de ambas 

as minutas e  a comparação entre elas73, disponibilizada no site oficial da prefeitura de São 

Paulo, a qual, em virtude de sua formatação e extensão, foi inserida no apêndice do trabalho. 

Em que pese não tenha, até o momento, havido o efetivo encaminhamento e início de 

tramitação do referido projeto de alteração legislativa decorrente desse processo, é válido 

incluir a análise dessas propostas de ajustes, por representarem adequações que coincidem com 

a temática dos desafios da agenda da sustentabilidade, objeto dessa pesquisa. 

Em consulta ao site oficial da Câmara Municipal de São Paulo, identificou-se que a 

Lei de Zoneamento, desde sua edição, sofreu uma única alteração, em seus artigos 123 e 124, 

por força da Lei no 16.886/2018.74 Há, porém, notícia de dois projetos de lei em tramitação que 

se alinham ao objeto dessa pesquisa: 

a) PL 0553/2019 – “Dispõe sobre a construção da edificação sustentável ou 

construção verde nas condições.”75 

b) PL 0107/219 – “Institui a Política Municipal de Energia Solar da cidade de São 

Paulo e dá outras providências.”76 

Dentre os conceitos abarcados na minuta final do projeto de lei é digno de nota:  

 

• Definição de Construções Certificadas: 

  

Certificação de Sustentabilidade de Edificações: Reconhecimento formal por 

parte de instituição acreditada junto ao órgão competente de Sistema de 

Certificação de sustentabilidade de que a edificação atingiu níveis de 

desempenho relacionados a aspectos de sustentabilidade predefinidos por um 
determinado sistema de avaliação.77 

  

 
73 Disponível em < https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2019/10/planilha_comparativa_minuta_consulta_1_e_2.pdf> Acesso em 25 mar. 
2020. 
74 Disponível em <http://documentacao.saopaulo.sp.leg.br/cgi-

bin/wxis.bin/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=pt&format=detalhado.pft&base=legis&nextAction=
search&form=A&indexSearch=^nTw^lTodos%20os%20campos&&exprSearch=LEI16.402/2016> 

Acesso em 29 mar. 2020. 
75 Disponível em <http://documentacao.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltext/projeto/PL0553-2019.pdf> 
Acesso em 29 mar. 2020. 
76 Disponível em <http://documentacao.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltext/projeto/PL0107-2019.pdf> 

Acesso em 29 mar. 2020. 
77 Disponível em < https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/Quadro-1-
1.pdf> Acesso em 29 mar. 2020. 

 

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/planilha_comparativa_minuta_consulta_1_e_2.pdf
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/planilha_comparativa_minuta_consulta_1_e_2.pdf
http://documentacao.saopaulo.sp.leg.br/cgi-bin/wxis.bin/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=pt&format=detalhado.pft&base=legis&nextAction=search&form=A&indexSearch=%5enTw%5elTodos%20os%20campos&&exprSearch=LEI16.402/2016
http://documentacao.saopaulo.sp.leg.br/cgi-bin/wxis.bin/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=pt&format=detalhado.pft&base=legis&nextAction=search&form=A&indexSearch=%5enTw%5elTodos%20os%20campos&&exprSearch=LEI16.402/2016
http://documentacao.saopaulo.sp.leg.br/cgi-bin/wxis.bin/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=pt&format=detalhado.pft&base=legis&nextAction=search&form=A&indexSearch=%5enTw%5elTodos%20os%20campos&&exprSearch=LEI16.402/2016
http://documentacao.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltext/projeto/PL0553-2019.pdf
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/Quadro-1-1.pdf
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/Quadro-1-1.pdf
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A minuta final do projeto de lei, entre outros pontos, propõe uma alteração ao anexo 

da Lei nº 16.402/2016, com uma nova divisão das zonas do município, destacam-se dentre as 

demais, por exemplo: ZEIS 1 – Zona especial de interesse social e Zonas de Eixo Estruturação 

(ZEU) que estão próximas ao transporte público coletivo. 

Outro detalhe que foi identificado diz respeito ao conceito de qualidade de vida nos 

bairros, por meio da redefinição de calçadas e empenas cegas (paredes laterais sem janelas). 

Para tanto, ficou determinando o tamanho máximo de lotes e quadras em 20.000 m2 e, no caso 

desse limite ser ultrapassado, o proprietário deve doar áreas verdes e institucionais a fim de 

criar espaços de convivência e fruição.78  

Ainda com o foco na preocupação com a qualidade de vida, a fruição implica em 

permitir a circulação de pessoas no térreo, não usuários ou moradores, quando o terreno tiver 

frente para duas ruas no sentido de facilitar locomoção. 

A Lei no 16.402/2016, porém, já traz grandes avanços, por exemplo, ao estabelecer, em 

seu artigo 18, a Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável como área destinada à 

preservação da paisagem permitindo atividades econômicas adequadas com a manutenção de 

serviços ambientais no que se refere à agricultura, extração mineral e turismo. O dispositivo 

mencionado assim dispõe: 

 

Art. 18. As Zonas de Preservação e Desenvolvimento Sustentável (ZPDS) são 

porções do território destinadas à conservação da paisagem e à implantação 
de atividades econômicas compatíveis com a manutenção e recuperação dos 

serviços ambientais por elas prestados, em especial os relacionados às cadeias 

produtivas da agricultura, da extração mineral e do turismo, de densidades 
demográfica e construtiva baixas, sendo subdivididas em: 

I - Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável (ZPDS): zonas 

localizadas na Zona Urbana; 

II - Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável Rural (ZPDSr): 
zonas localizadas na Zona Rural. 

 

A primeira minuta do projeto de lei propunha inovações importantes que não foram 

mantidas na segunda minuta, especialmente quanto à inclusão de previsões relacionadas à 

configuração das construções, abarcando.  

O projeto de lei previa a criação do instituto do “edifício conceito”, propondo 

mecanismo que permitiria conceder incentivos na forma de desconto na contrapartida da 

 
78 Disponível em < https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/zoneamento/entenda-o-
zoneamento/> Acesso em 31 jan. 2020.  

 

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/zoneamento/entenda-o-zoneamento/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/zoneamento/entenda-o-zoneamento/
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outorga onerosa ao edifício que adotasse iniciativas sustentáveis financeiramente factíveis e 

desde já aplicáveis aos empreendimentos.  

O texto trazia a seguinte concepção para o edifício conceito: 

III – edifício conceito é aquele que apresenta novos conceitos na concepção 

do projeto arquitetônico, fazendo uso de tecnologias, que permitem a criação 
de espaços internos diferenciados para cada unidade, dialogando com o espaço 

externo por meio de estruturas, que o distinguem na paisagem urbana, 

podendo contar com instalação de vegetação arbórea em terraços e/ou na 

cobertura, bem como instalar jardins verticais.79 

 

O PDE, por sua vez, conta atualmente com o instituto da quota ambiental, que, apesar 

de bastante inovador, é ainda recente e precisa de instrumentos para sua efetiva aplicação. A 

prefeitura aponta que o cumprimento da quota ambiental tem gerado contrapartidas 

controversas para o empreendedor, como a obrigação de construir reservatórios de retenção de 

água de enormes proporções. 

Para fazer frente aos desafios ambientais da cidade, em especial a poluição do ar e os 

alagamentos, a Lei de Zoneamento, em seu art. 74, prevê o instituto da Quota Ambiental:  

 

Art. 74. A quota ambiental (QA) corresponde a um conjunto de regras de 

ocupação dos lotes objetivando qualificá-los ambientalmente, tendo como 
referência uma medida da eficácia ambiental para cada lote, expressa por um 

índice que agrega os indicadores Cobertura Vegetal (V) e Drenagem (D).  

 

um conjunto de regras de ocupação que fazem com que cada lote na cidade 
contribua com a melhoria da qualidade ambiental, sendo que tais regras 

passam a incidir quando se pretender uma nova edificação ou a reforma de um 

edifício existente. 

 

A quota ambiental do município privilegiou as questões relativas às drenagens e às ilhas 

de calor. A lógica desse instrumento consiste em tratar cada lote como uma área potencial de 

escoamento d’água e melhoria do microclima do bairro. 

Foram coletados, também, dados complementares a respeito das iniciativas do 

Município de São Paulo no tema urbanismo, por exemplo, o conceito de outorga onerosa do 

direito de construir.  

Há dois tipos de coeficiente de aproveitamento: o básico e o máximo. O coeficiente 

básico é gratuito e refere-se ao direto básico de uso do terreno, enquanto o coeficiente máximo 

é pago (oneroso) e refere-se ao potencial construtivo adicional além do básico.  

 
79 https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2019/10/planilha_comparativa_minuta_consulta_1_e_2.pdf 

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/planilha_comparativa_minuta_consulta_1_e_2.pdf
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/planilha_comparativa_minuta_consulta_1_e_2.pdf
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A construção acima desse teto é admitida até o limite máximo permitido para aquela 

zona mediante Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC), isto é, se trata de uma 

concessão pública para construir até o teto permitido mediante o pagamento correspondente 

descrito na lei.80  

Dessa maneira, a OODC atua como um instrumento no planejamento urbano das cidades 

e como instrumento de receita e financiamento do território urbano. No caso do município de 

São Paulo, parte dos incentivos estão localizados em construções próximas aos corredores de 

transporte a fim de aproximar moradias e transporte.  

 

Código de Obras e Edificações (COE)  

 

A terceira parte da pesquisa documental relativa ao planejamento urbano do Município 

diz respeito ao Código de Obras e Edificações (COE), Lei no 16.642/2017, sancionada em 9 de 

maio de 2017. 

Segundo a administração pública municipal, esse documento ordena o processo da 

construção em si, envolvendo todo o seu ciclo de vida: projeto arquitetônico, a construção, a 

fiscalização da construção e finalização da obra.  

Complementarmente, o Código de Obras e Edificação cria diretrizes específicas de 

construção que estão alinhadas ao Plano Diretor Estratégico, à Lei de Zoneamento, bem como 

às Normas Técnicas aplicáveis ao mercado de engenharia, construção e arquitetura.  

Vale destacar que os itens urbanísticos, ambientais e de vizinhança são prioritários para 

a prefeitura, na medida em que influenciam diretamente para tornar a cidade mais humana e 

resiliente (Código de Obras e Edificações Lei no 16.642, de 9 de maio de 2017, Decreto no 

57.776, de 7 de julho de 2017 – p. 8). 

Outro ponto que merece uma ressalva diz respeito à prefeitura poder focar nos 

“aspectos urbanísticos, ambientais, de sustentabilidade, acessibilidade e segurança dos 

empreendimentos”, enquanto as caraterísticas internas da edificação são definidas pelo 

proprietário/autor do Projeto (Código de Obras e Edificações Lei no 16.642, de 9 de maio de 

2017, Decreto no 57.776, de 7 de julho de 2017 – p. 3). 

Um dos princípios norteadores deste COE foi o de no 05 Atualização: 

 

 
80 Disponível em < 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/legislacao/estoques_de_potencial_construtivo/ind

ex.php?p=1384>. Acesso em 31 jan. 2020. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/legislacao/estoques_de_potencial_construtivo/index.php?p=1384
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/legislacao/estoques_de_potencial_construtivo/index.php?p=1384
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“O novo COE deve estar em consonância com os processos de modernização 

administrativa, voltados para a informatização do licenciamento de obras, bem 
como atualizado em relação a novas tecnologias construtivas, demandas 

da sociedade e sustentabilidade ambiental. Deve ainda abrir mão de 

exigências edilícias já regradas por Normas Técnicas.” 

 

 

 

Não foi encontrada qualquer menção no Código de Obras e Edificações, a menção do 

adjetivo sustentável ou qualquer sugestão de boas práticas de arquitetura ecológica dentre as 

novas edificações ou edificações existentes (edificação regular, reforma, requalificação e 

reconstrução).  

A questão da acessibilidade é um exemplo a ser utilizado como parâmetro para 

compreendermos desafios de um Código de Obras e Edificações. Recentemente tivemos a 

promulgação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, sob no 13.146, regulamentada pelo Decreto no 9.451, de 26 de julho de 2018.  

A referida lei contém um Anexo I, que abrange as características construtivas e 

recursos de acessibilidade da unidade internamente acessível: 

 

Art. 1º. Para a conversão de sua unidade autônoma em internamente acessível, 

o adquirente poderá escolher os seguintes itens referentes a características 
construtivas e recursos de acessibilidade, em conformidade com a norma NBR 

9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.  

 

De acordo com a ABNT NBR 9050:2004, a acessibilidade é definida pela: 

“Possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com 

segurança e autonomia, de edificações, espaços, mobiliários, vias públicas, equipamentos 

urbanos e transporte coletivo.”81 

Esta pesquisa buscou igualmente informações sobre iniciativas para tornar as 

certificações de construções sustentáveis. Identificou-se, ainda, na prefeitura de São Paulo a 

iniciativa da Certificação de Acessibilidade e o Selo de Acessibilidade Arquitetônica, iniciativa 

da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que adequa e padroniza o acesso e a 

utilização das construções para pessoas com deficiência em edifícios públicos e privados com 

 
81 MANUAL DE INSTRUÇÕES TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE PARA APOIO AO PROJETO 
ARQUITETÔNICO. p. 6 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida | 

SMPED.  
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adequado padrão de acesso e utilização por pessoas com deficiência, conforme o decreto 

municipal 45.552/2004.  

O processo da edificação customizada para tal finalidade implica em obter 

inicialmente o certificado de acessibilidade para, posteriormente, receber o Selo de 

Acessibilidade através da identificação fixada na parede com uma placa de 17,5 x 25 cm.82  

Esta pesquisa identificou ao todo 715 com o selo de acessibilidade e em contrapartida, 

segundo os dados do Censo Brasileiro de 2010, do IBGE, a deficiência visual é a mais comum 

na cidade de São Paulo.  

 

Figura 27: Pessoas com deficiência – Censo de 2010, Brasil e São Paulo – SP  

Fonte: Disponível em 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/pessoa_com_deficiencia/cadastro_inclusao/

dados_censoibge/index.php?p=43402> Acesso em 31 jan. 2020 

 

Aplicar os preceitos da acessibilidade de forma integral, contemplando o ordenamento 

legal das esferas municipal e federal, em todas as edificações de São Paulo está baseada em 

políticas públicas, conscientização e mecanismos de valorização das construções (Selo de 

Acessibilidade) e parece ser um desafio imenso que necessita ser enfrentado tanto quanto tornar 

as construções mais sustentáveis.  

 

 
82 Disponível em < 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/pessoa_com_deficiencia/selo_de_acessibilidade_ar
quitetonica/index.php?p=259779> Acesso em 31 jan. 2020.  

 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/pessoa_com_deficiencia/cadastro_inclusao/dados_censoibge/index.php?p=43402
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/pessoa_com_deficiencia/cadastro_inclusao/dados_censoibge/index.php?p=43402
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/pessoa_com_deficiencia/selo_de_acessibilidade_arquitetonica/index.php?p=259779
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/pessoa_com_deficiencia/selo_de_acessibilidade_arquitetonica/index.php?p=259779
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4.4 Bases complementares de consulta: Cidades Sustentáveis  

 

 Confederação Nacional de Municípios – CNM 

 

É uma organização da sociedade civil apartidária e sem fins lucrativos, fundada em 

1980, com o objetivo de fortalecer os municípios representando-os junto ao governo federal e 

ao Congresso Nacional.83  

A CNM possui uma página na web dedicada aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável onde apresenta, de uma maneira geral, a Agenda 2030. Para o escopo dessa 

pesquisa, procuramos dados do Município de São Paulo, a fim de compreender outros saberes 

que pudessem complementar os desafios da sustentabilidade na capital de São Paulo.84  

Em resumo, a CNM enfatiza a importância dos municípios para o atingimento das 

metas dos 17 ODS devido à proximidade da população. Em relação ao ODS 11, destaca-se sua 

descrição: assegurar que as cidades e os assentamentos humanos sejam seguros, inclusivos, 

sustentáveis.85  

a) Projeto Localizando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no 

Brasil: 

A confederação nacional dos municípios lançou esse projeto em parceria com o 

Programa de Articulação de Redes Territoriais do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (ART Pnud) em 2017. A duração desse piloto foi de um ano e resultou em 

duas publicações:  

 

b) Guia para Localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos 

Municípios Brasileiros”: o que os gestores municipais precisam saber. 

Observa-se que parte das iniciativas da CNM refere-se a informar, educar, sensibilizar 

e influenciar os gestores municipais para desenvolverem uma agenda municipal mais 

contemporânea e sensível à realidade atual.  

Dentre esses conteúdos compartilhados, destaca-se a ênfase dada às competências 

municipais conforme a determinação da Lei do Orçamento Municipal ‒ Plano Plurianual (PPA) 

 
83 Disponível em <https://www.cnm.org.br/institucional/conhecaacnm#quem-somos> Consultado em 

07.03.2020. 
84 Disponível em <http://ods.cnm.org.br/>. Consultado em 07.03.2020. 
85 Disponível em <http://ods.cnm.org.br/agenda-2030#porqueODSimportante> Consultado em 

07.03.2020. Coletamos alguns dados relevantes e sumarizados para este projeto de pesquisa: 



 

 

91 
 

‒ e as Leis Orçamentárias – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual 

(LOA). 

Todavia, não há dados específicos sobre o perfil do município de São Paulo no que 

tange aos conceitos de cidades sustentáveis e de arquitetura sustentável. Destaca-se, nesse guia, 

o conceito transversal de interconexão entre os diversos agentes que participam do debate 

municipal a fim de integrar o desenvolvimento sustentável. Ele faz menção a outras iniciativas 

da confederação:  

‒ Projeto Capacidades também em parceria com o PNUD que produziu outras 

publicações como o Guia Diagnóstico Municipal Participativo para o 

Desenvolvimento Humano Local (DMPDHL); 

‒ Projeto UniverCidades em parceria com a União Europeia para contribuir com 

o fortalecimento de capacidades locais de implementação de políticas públicas. 

 

c) “Guia para Integração dos ODS nos Municípios Brasileiros” 

 

O guia fornece um grupo de indicadores para quatro dimensões: social, ambiental, 

econômica e institucional que, em síntese, buscam caracterizar de forma simplificada os ODS; 

porém, não tem a intenção de servir de diagnóstico, e sim de fornecer uma aproximação em alto 

nível da realidade local. Esse grupo de indicadores foi chamado de Mandala de Desempenho 

Municipal que pode, por exemplo, ser uma referência ou um guia a ser utilizado no início da 

Gestão Municipal.  

A Mandala de Desempenho ODS 2019 do Município de São Paulo: 
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Figura 28: Mandala de Desempenho do ODS de São Paulo 

Fonte: Disponível em < http://ods.cnm.org.br/mandala-municipal#meuMunicipioMandala> 

Consultado em 07.03.2020.  

 

A seguir apresenta-se a síntese dos eixos avaliados sendo que o detalhamento de cada 

síntese está no Apêndice desta pesquisa (Apêndice 3: Detalhamento dos indicadores avaliados).  

▪ Síntese: Eixo Institucional da Mandala.  

 

Figura 29: Mandala do ODS - Eixo Institucional da Mandala. 

Fonte: Disponível em < http://ods.cnm.org.br/mandala-municipal#meuMunicipioMandala> 

Consultado em 07.03.2020.  

 

▪ Síntese: Eixo Econômico da Mandala 

 

 

Figura 30: Mandala do ODS - Eixo Econômico da Mandala 

Fonte: Disponível em < http://ods.cnm.org.br/mandala-municipal#meuMunicipioMandala> 

Consultado em 07.03.2020.  

 

▪ Síntese: Eixo Social da Mandala 

http://ods.cnm.org.br/mandala-municipal#meuMunicipioMandala
http://ods.cnm.org.br/mandala-municipal#meuMunicipioMandala
http://ods.cnm.org.br/mandala-municipal#meuMunicipioMandala
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Figura 31: Mandala do ODS - Eixo Social da Mandala 

Fonte: Disponível em < http://ods.cnm.org.br/mandala-municipal#meuMunicipioMandala> 

Consultado em 07.03.2020.  

 

▪ Síntese: Eixo Meio Ambiente da Mandala 

 

Figura 32: Mandala do ODS - Eixo Meio Ambiente da Mandala 

Fonte: Disponível em < http://ods.cnm.org.br/mandala-municipal#meuMunicipioMandala> 

Consultado em 07.03.2020.  

 

a) Comissão Nacional para os ODS  

A CNM faz parte da Comissão Nacional para os ODS que foi instituída pela Portaria 

de no 38 de 24/05/2017 (alterada pela Portaria no 56 de 07/08/2017. Trata-se de uma comissão 

intersetorial composta por órgãos públicos e da sociedade civil idealizada para promover 

estratégias e políticas públicas.86  

 
86 Disponível em <http://ods.cnm.org.br/parcerias#faseUm> Acesso em 07 mar. 2020. 

http://ods.cnm.org.br/mandala-municipal#meuMunicipioMandala
http://ods.cnm.org.br/mandala-municipal#meuMunicipioMandala
http://ods.cnm.org.br/parcerias#faseUm> 
http://ods.cnm.org.br/parcerias#faseUm> Consultado
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Figura 33: Estrutura da Comissão Nacional para os ODS. 

Fonte: Disponível em <http://ods.cnm.org.br/parcerias#faseUm> Acesso em 07 mar. 2020 

 

4.5  Bases complementares de consulta Construção Sustentável  

 

 Comitê Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS)  

 

O CBCS é uma organização da sociedade civil de interesse público, fundada em 2007, 

para colaborar com o compartilhamento de conhecimento e boas práticas de sustentabilidade 

na construção civil.87 

A pesquisa, como de costume, se iniciou por uma leitura da visão estratégica e 

institucional da organização. Neste momento, identificamos que, para o CBCS, a construção 

civil é fundamental para a sociedade contemporânea, porque atinge vários segmentos da 

sociedade gerando um volume importante de trabalho direto e indireto devido ao processo de 

transformação de produtos naturais para edificações.88  

Destaca ainda que, devido ao consumo elevado de recursos naturais, proporcionam, no 

processo de transformação, muitos resíduos levando em consideração todo o ciclo de vida de 

uma construção. Ao mesmo tempo em que isso representa um problema para a sustentabilidade 

 
87 Disponível em http://www.cbcs.org.br/website/institucional/show.asp?ppgCode=09804C7D-A825-

42C4-AE3B-D7834C71E1ED> Acesso em 14 mar. 2020. 
88 Disponível em http://www.cbcs.org.br/website/institucional/show.asp?ppgCode=BCCF20BC-8628-

4D3D-83ED-FBA37CFA560D> Acesso em 14 mar. 2020. 

http://ods.cnm.org.br/parcerias#faseUm> 
http://ods.cnm.org.br/parcerias#faseUm> Consultado
http://www.cbcs.org.br/website/institucional/show.asp?ppgCode=09804C7D-A825-42C4-AE3B-D7834C71E1ED
http://www.cbcs.org.br/website/institucional/show.asp?ppgCode=09804C7D-A825-42C4-AE3B-D7834C71E1ED
http://www.cbcs.org.br/website/institucional/show.asp?ppgCode=BCCF20BC-8628-4D3D-83ED-FBA37CFA560D
http://www.cbcs.org.br/website/institucional/show.asp?ppgCode=BCCF20BC-8628-4D3D-83ED-FBA37CFA560D
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urbana, traz consigo uma grande oportunidade de adoção de práticas mais eficientes de uso 

racional dos materiais e da sustentabilidade da construção em si.89  

Em função disso, é fundamental destacar a identificação das diretrizes de 

sustentabilidade na construção do CBCS, pois estas estão baseadas no conceito de 

desenvolvimento sustentável. São diretrizes do CBCS: 

 

Desenvolver produtos adequados aos usos a que serão submetidos; que 

proporcionem ao ser humano um ambiente saudável, confortável, seguro, 
confiável e durável e que, portanto, atendam às necessidades e anseios da 

sociedade com relação à qualidade de vida. Durante sua utilização, os 

produtos devem proporcionar facilidade de manutenção e economia de gastos. 

A vida de um produto deve ser prolongada e, no término de sua utilidade, a 
possibilidade de reuso dos materiais e componentes e sua correta destinação 

devem estar previstos. 

 

Também foi possível compreender, segundo o CBCS, a relevância da construção 

sustentável para a cidade na medida em 2/3 do consumo de energia do planeta, o que ocorreu 

no espaço urbano, algo estimado em 7.900 Mtoe (milhões de toneladas de óleo equivalente) 

com base no ano de 2006.  

Consequentemente, as construções sustentáveis trazem consigo um importante papel de 

integração das edificações com os bairros e cidades na medida em que envolvem inúmeros 

participantes públicos, privados e de organização da sociedade civil ao longo do ciclo de vida 

dos empreendimentos (CBCS, 2013).  

O CBCS integra várias entidades e destacamos aqui àquelas relacionadas ao Munícipio 

de São Paulo:  

a) Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia; 

b) Conselho Municipal de Política Urbana de São Paulo - CMPU-SP;90 

 

O CBCS possui cinco Projetos estruturantes das suas iniciativas: 1) Projeto Cidades 

Eficientes, 2) Projeto DEO, 3) Avaliação do Ciclo de Vida Modular, 4) SUSHI – Sustainable 

Social Housing Initiative e 5) Projeto Critérios para Responsabilidade Social e Ambiental na 

Seleção de Fornecedores  

Dentre os Projetos listados, foi escolhido o DEO pela sua aderência a esta pesquisa, bem 

como pela disponibilidade de dados. O Projeto Cidades Eficiente, conquanto possua sinergia 

 
89 Disponível em http://www.cbcs.org.br/website/institucional/show.asp?ppgCode=BCCF20BC-8628-

4D3D-83ED-FBA37CFA560D>. Acesso em 14.03.2020. 
90 Disponível em http://www.cbcs.org.br/website/institucional/show.asp?ppgCode=D299CFD7-B27D-

B825-5562-F2BEE4563AFD Consultado em 14 mar. 2020. 

http://www.cbcs.org.br/website/institucional/show.asp?ppgCode=BCCF20BC-8628-4D3D-83ED-FBA37CFA560D
http://www.cbcs.org.br/website/institucional/show.asp?ppgCode=BCCF20BC-8628-4D3D-83ED-FBA37CFA560D
http://www.cbcs.org.br/website/institucional/show.asp?ppgCode=D299CFD7-B27D-B825-5562-F2BEE4563AFD
http://www.cbcs.org.br/website/institucional/show.asp?ppgCode=D299CFD7-B27D-B825-5562-F2BEE4563AFD
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com este escopo, não possui dados relacionados à cidade de São Paulo, em virtude do Projeto 

Piloto contemplar Florianópolis (SC),  Jaboatão dos Guararapes (PE) e Sorocaba (SP).91  

Dessa maneira, durante a coleta de dados, verificou-se uma preocupação do CBCS em 

identificar o consumo projetado da edificação, com a medição pós-ambiente construído, no que 

tange à eficiência energética.  

Consequentemente, o Projeto DEO desenvolveu metodologia e ferramenta de coleta de 

dados da edificação que tornassem perceptível o consumo real da edificação. A metodologia 

foi denominada de “Desenvolvimento de Benchmarks nacionais de consumo energético de 

edificações de operação”.92  

Em relação à Energia no Ambiente Construído, há uma tendência de crescimento e, 

atualmente, as edificações (edifícios públicos, comerciais e residências) são responsáveis por 

48% do consumo de energia elétrica no Brasil.   

 

Figura 34: Previsões de aumento de consumo de energia em edificações 

Fonte: CBCS – Aspectos da Construção Sustentável no Brasil e Promoção de Políticas Públicas, 

p. 60. 

Acrescente que, segundo o documento Construção Sustentável no Brasil e Promoção 

de Políticas Públicas  

A escolha equivocada por modelos de construção importados do exterior para 
se construir no clima brasileiro conduz a um setor de edificações que não se 

adapta naturalmente às condições climáticas locais e precisa recorrer 

progressivamente à climatização artificial, gerando despesas desnecessárias 

de energia e recursos naturais" (PESSOA, 2013b, p. 62).  

 

 
91 Disponível em < http://cidadeseficientes.cbcs.org.br/#quem_somos>. Acesso em 14 mar. 2020.  
92 Disponível em < http://www.cbcs.org.br/website/benchmarking-energia/show.asp>. Acesso em 14 
mar. 2020. 

 

http://cidadeseficientes.cbcs.org.br/?page_id=900
http://cidadeseficientes.cbcs.org.br/?page_id=920
http://cidadeseficientes.cbcs.org.br/?page_id=930
http://cidadeseficientes.cbcs.org.br/#quem_somos
http://www.cbcs.org.br/website/benchmarking-energia/show.asp
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O CBCS também destaca a existência de inúmeros programas de etiquetagem e de 

certificação da construção, tais como descritos na figura a seguir:  

 

Figura 35: Principais certificações de construção sustentável no Brasil 

Fonte: CBCS  

 

O Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE): O Programa PBE Edifica revela o 

desempenho energético de edifícios públicos, comerciais e residenciais. O CBCS reconhece a 

relevância das certificações LEED para a construção e em outras áreas, mas cita estudos 

referindo que edificações com selo LEED possuem consumo igual ou superior aos edifícios de 

mesma tipologia. Esses resultados lançam um questionamento sobre se o Selo LEED pode ser 

usado como referencial para cumprir programas de eficiência energética no Brasil.93  

 

Etiqueta PBE Edifica e Selo PRocel Edificações  

 

O Governo federal brasileiro criou, em 1985, o Programa Nacional de Conservação de 

Energia Elétrica (Procel), implementado pela Eletrobrás a fim de promover   

o aumento da eficiência dos bens e serviços, para o desenvolvimento de 

hábitos e conhecimentos sobre o consumo eficiente da energia e, além disso, 

postergam os investimentos no setor elétrico, mitigando, assim, os impactos 

ambientais e colaborando para um Brasil mais sustentável.94 

 

Escolheu-se o Programa do Procel relacionado às edificações para coletar dados e 

informações relevantes ao ODS 11, cidades e arquitetura sustentáveis.  

O Programa Nacional de Eficiência Energética em Edificações (Procel Edifica), por sua 

vez, iniciativa da Eletrobras / Procel, criado em 2003. Trata-se de um programa que integra o 

 
93 “Fonte: Aspectos da Construção Sustentável no Brasil e Promoção de Políticas Públicas pagina 67.” 
94 Disponível em <http://www.procelinfo.com.br/main.asp?TeamID={921E566A-536B-4582-AEAF-

7D6CD1DF1AFD}>. Acesso em 14 mar. 2020.  

 

http://www.procelinfo.com.br/main.asp?TeamID=%7b921E566A-536B-4582-AEAF-7D6CD1DF1AFD%7d
http://www.procelinfo.com.br/main.asp?TeamID=%7b921E566A-536B-4582-AEAF-7D6CD1DF1AFD%7d
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Ministério de Minas e Energia, o Ministério das Cidades, as universidades e a área da 

construção civil.95  

Segundo o Procel, o consumo de energia elétrica no Brasil das edificações públicas, 

comerciais e residenciais corresponde a 50% do total. Em função disso, o programa busca 

capacitar profissionais na área de conforto ambiental e de conservação de energia, incentivar a 

aplicação de tecnologias mais eficientes nas edificações e criar boas práticas de eficiência 

energética nas edificações e qualificação da mesma através da etiquetagem da construção.  

A Etiqueta PBE Edifica é uma das etiquetas do Programa Brasileiro de Etiquetagem que 

o Inmetro aplica para demonstrar o grau de atendimento da edificação às normas de 

desempenho das edificações. As edificações recebem as etiquetas que variam da mais eficiente 

(A) à menos eficiente (E) que são emitidas por organismos homologados pelo Inmetro.96  

Desde 2009 o Brasil soma 4.500 edificações com a Etiqueta Nacional de Conservação 

de Energia (ENCE) para as edificações: a Etiqueta PBE Edifica.  

 

 

Figura 36: Inmetro PBE Edifica - Eficiência energética 

Fonte: Inmetro  

 

 

 
95 Disponível em 

<http://www.procelinfo.com.br/data/Pages/LUMIS623FE2A5ITEMIDC46E0FFDBD124A0197D258792625472

2LUMISADMIN1PTBRIE.htm> Acesso em 14 mar. 2020. 
96 Disponível em < http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View={E85A0ACC-8C62-465D-9EBD-

47FF3BAECDAE}#1> Acesso em 14 mar. 2020. 

http://www.procelinfo.com.br/data/Pages/LUMIS623FE2A5ITEMIDC46E0FFDBD124A0197D2587926254722LUMISADMIN1PTBRIE.htm
http://www.procelinfo.com.br/data/Pages/LUMIS623FE2A5ITEMIDC46E0FFDBD124A0197D2587926254722LUMISADMIN1PTBRIE.htm
http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View=%7bE85A0ACC-8C62-465D-9EBD-47FF3BAECDAE%7d#1
http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View=%7bE85A0ACC-8C62-465D-9EBD-47FF3BAECDAE%7d#1
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A etiquetagem pode ser realizada na fase de projetos (método prescritivo ou pelo método 

da simulação), da edificação ou na fase pós-construção (inspeção in loco). Nos edifícios 

comerciais, três sistemas impactantes no consumo energético são avaliados: envoltória, 

iluminação e condicionamento de ar. 

Vale destacar que a Etiquetagem de Edificações é mandatória para edifícios públicos, 

sob cuidados do governo federal de acordo com a Instrução Normativa SLTI n.º 2/2014, do 

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG).  

Outra iniciativa do Procel, com relevância para esta pesquisa, é o Selo Procel 

Edificações, criado em 2014 pela Eletrobras. O selo visa promover a eficiência energética nas 

edificações, incentivando o mercado consumidor a escolher uma edificação mais eficiente.  
Para obter o Selo Procel Edificações, inicialmente, a edificação deve obter a Etiqueta 

PBE Edifica, classe A, contemplando os três sistemas que serão analisados: envoltória, sistema 

de iluminação e ar-condicionado. Um ponto muito importante para esta pesquisa foi a 

identificação do conceito de que as edificações mais eficientes energeticamente permitem o 

crescimento sustentável do Brasil do ponto de vista econômico e ambiental.97  

Esse Selo da Eletrobrás de eficiência energética pode ser utilizado como comprovação 

na categoria de pré-requisito de Energia e Atmosfera, para a obtenção da certificação - 

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), desenvolvida pelo U.S. Green 

Building Council e gerencianada pelo Green Building Council Brasil.98  

Os Selos são fornecidos pela Eletrobrás através de organizações homologadas pelo 

Inmentro e esta pesquisa identificou apenas a construção do Edifício Jacarandá acreditada com 

o Selo Procel Edificações.  

  

 
97 Disponível em < http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View={E85A0ACC-8C62-465D-9EBD-

47FF3BAECDAE}#1>. Acesso em 14 mar. 2020.  
98 Disponível em < http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View={E85A0ACC-8C62-465D-9EBD-

47FF3BAECDAE}#1>. Acesso em 14 mar. 2020. 

http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View=%7bE85A0ACC-8C62-465D-9EBD-47FF3BAECDAE%7d#1
http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View=%7bE85A0ACC-8C62-465D-9EBD-47FF3BAECDAE%7d#1
http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View=%7bE85A0ACC-8C62-465D-9EBD-47FF3BAECDAE%7d#1
http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View=%7bE85A0ACC-8C62-465D-9EBD-47FF3BAECDAE%7d#1
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5 ESTUDO DE CASO 

 

O World Green Building Council (WGBC) possui a missão de desenvolver conselhos 

de construção verde nos países a fim de disseminar boas práticas de construções sustentáveis, 

possuindo atualmente em torno de 70 Conselhos de Construção Verde em todo o mundo.99  

Segundo o WGBC, os GBC nacionais estão alinhados com o Acordo de Paris, com a 

Agenda 2030 e com os ODS, e se propõem a transformar a construção tradicional para realizar 

boas práticas de projeto, de construção e de operação, por meio de um ambiente com zero 

carbono e um ambiente construído sustentável. 

O WGBC define edifício verde como sendo aquele que “em seu projeto, construção 

ou operação, reduz ou elimina impactos negativos e pode criar impactos positivos em nosso 

clima e ambiente natural. Edifícios verdes preservam recursos naturais preciosos e melhoram 

nossa qualidade de vida.”100  

Dentre essas informações, selecionamos a visão do WGBC a respeito da 

interdependência entre Construções Sustentáveis e o ODS 11 – Cidades e Comunidades 

Sustentáveis. Transcreve-se: 

 

Quase 60% da população mundial viverá em áreas urbanas até 2030 e, 

portanto, garantir que sejam sustentáveis é de suma importância. Os edifícios 

são as fundações das cidades, e os edifícios verdes são, portanto, essenciais 
para sua sustentabilidade a longo prazo. Seja em casas, escritórios, escolas, 

lojas ou espaços verdes - o ambiente construído contribui para a composição 

das comunidades, que devem ser sustentáveis para garantir uma alta qualidade 
de vida para todos.101  

 

5.1 Certificação LEED  

 

O USGBC é uma organização americana, criada em 1993, idealizadora da Certificação 

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) por meio da qual se afere o 

desempenho da construção verde, servindo de guia para realizar as construções sustentáveis.  

Em síntese, o LEED é um selo que qualifica determinada construção quanto à 

aderência aos atributos sustentáveis definidos pelo USGBC. O LEED possui um  

 
99 Disponível em < https://www.worldgbc.org/our-story> Acesso em 14 mar. 2020.  
100 Disponível em < https://www.worldgbc.org/what-green-building> Acesso em 14 mar. 2020.  
101 Disponível em < https://www.worldgbc.org/news-media/green-building-improving-lives-billions-helping-

achieve-un-sustainable-development-goals> Acesso em 14 mar. 2020. 

 

https://www.worldgbc.org/our-story
https://www.worldgbc.org/what-green-building
https://www.worldgbc.org/news-media/green-building-improving-lives-billions-helping-achieve-un-sustainable-development-goals
https://www.worldgbc.org/news-media/green-building-improving-lives-billions-helping-achieve-un-sustainable-development-goals


 

 

101 
 

padrão de referência para qualificar a construção como sustentável, um sistema de 

ranqueamento e um programa educacional para acreditar os profissionais.102   

Além disso, tem-se a Organização Green Business Certification Inc (GBCI), 

independente e não governamental, responsável pelo processo de certificação dessas 

construções e acreditação dos profissionais. O GBCI também é responsável por administrar 

outras certificações de projetos e credenciais profissionais: LEED, EDGE, GRESB, Parksmart, 

PEER, SITES, TRUE e WELL.103  

É recomendável, ainda, que as certificações LEED sejam lideradas por profissionais 

acreditados pelo UGBC/GBC Brasil. No mundo inteiro, são mais 203.000 profissionais que 

possuem a credencial LEED divididas entre as credenciais: a) Green Associate (LEED GA) e 

b) Advanced Professional com especialidade (LEED AP).104  

 

Figura 37: Certificação LEED: acreditação profissional e certificação da construção 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em informações disponíveis em 

<https://www.gbcbrasil.org.br/certificacao/certificacao-leed/>. Consultado em 07.03.2020. 

Desta forma, o GBC Brasil é o representante da certificação LEED, com destaque em 

comparação aos outros países, pois ocupa a 4a Posição no ranking mundial, fora dos Estados 

Unidos, no que se refere a construções certificadas LEED.  

Tabela 6. Posição do GBC Brasil como representante de certificação LEED. 

Ranking País / Região Número de Projetos Metros quadrados brutos 

1 China 1.494 66,83 

2 Canadá 3.254 46,81 

3 Índia 859 24,81 

4 Brasil 531 16,74 

Fonte: COUNCIL, 2019  

 

 
102 Fonte autor com base em Disponível em <https://www.gbcbrasil.org.br/certificacao/certificacao-leed/>. 

Acesso em 07 mar. 2020. 
103 Disponível em < https://gbci.org/>. Acesso em 07 mar. 2020. 
104 Disponível em <https://www.usgbc.org/credentials> Acesso em 07 mar. 2020. 
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O GBC105 Brasil possui os seguintes instrumentos para as certificações nacionais:1) 

LEED, 2) GBC Brasil Casa, 3) GBC Brasil Contemporâneo e 4) GBC Brasil Zero Energy. 

Dentre as certificações LEED podemos identificar as tipologias apresentadas a seguir: 

  

Figura 38: Tipologias das certificações LEED. 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em informações disponíveis em  

<https://www.gbcbrasil.org.br/certificacao/certificacao-leed/>. Acesso em 07 mar. 2020. 

 

O escopo desta pesquisa é compreender a construção sustentável e sua correlação com 

a cidade de São Paulo e seu alinhamento com o ODS 11 (Cidades Sustentáveis) da Agenda 

2030 ONU. Desta forma, buscou-se um aprofundamento neste quesito: Certificação LEED. 

O Padrão de Referência LEED BC+C e LEED  O+M estão na versão 4.1 em função 

da evolução desde a sua criação avaliando o ciclo de vida de uma construção: desde a concepção 

da construção, da construção e da manutenção da edificação durante a operação do mesmo. O 

processo para obter certificação é apresentado na figura que se segue:  

 

Figura 39: Processo para obtenção da certificação LEED 

Fonte: Adaptado com base em informações disponíveis em 

<https://www.gbcbrasil.org.br/certificacao/certificacao-leed/> Acesso em 07 mar. 2020.   

 

É importante observar que qualquer edificação que busque a certificação LEED 

necessita atender os pré-requisitos mandatórios para se qualificar e, então, participar do 

processo de obtenção do selo. Após este filtro, a construção será avaliada conforme um template 

contendo 8 categorias que irão mensurar a obtenção de pontos ou créditos. É preciso obter o 

mínimo de 40 pontos para qualificar a edificação.  

As 8 tipologias avaliadas na certificação LEED são apresentadas a seguir:  

 

Figura 40: Tipologias avaliadas na Certificação LEED  

 
105 Disponível em <https://www.gbcbrasil.org.br/certificacao/certificacao-leed/>. Acesso em 07 mar. 2020. 
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Fonte: Adaptado com base em informações disponíveis em 

<https://www.gbcbrasil.org.br/certificacao/certificacao-leed/> Acesso em 07 mar. 2020.   

 

O checklist LEED V4.1 contabiliza os pontos de cada construção e conforme a 

pontuação obtida as novas construções e as grandes reformas podem obter os seguintes selos: 

 

Figura 41: Selos LEED 

Fonte: Adaptado pelo autor com base em informações disponíveis em 

<https://www.gbcbrasil.org.br/certificacao/certificacao-leed/> Acesso em 07 mar. 2020.   

 

O Brasil possui 1.700 certificados dentre as disponíveis pelo GBC Brasil. A cidade de 

São Paulo possui 592 registros e 233 certificados. Segundo o GBC Brasil os benefícios das 

construções certificadas no Brasil promovem, em média, as reduções observadas a seguir: 

 

Figura 42: Benefícios das construções certificadas segundo o GBC Brasil. 

Fonte: Disponível em https://www.gbcbrasil.org.br/certificacao/certificacao-leed/ Acesso em 07 

mar. 2020. 

Segundo Kern et al. (2016), foi realizada uma pesquisa pós-ocupação de um edifício 

comercial brasileiro certificado LEED pela versão 2.2., no qual se demonstrou, num primeiro 

momento, consumo de água e de energia mais alto do que idealizado no projeto, no entanto, 

com tendência de redução no longo prazo.  

O pesquisador alerta ainda que alguns usos pós-ocupação não foram previstos no 

projeto. Em comparação a um edifício não certificado, demonstrou-se também que a maioria 

dos usuários estavam satisfeitos com a temperatura, relatando que a certificação promove maior 

qualidade no trabalho.  

Dentre as construções na cidade de São Paulo, para realizar este estudo de caso foi 

escolhido um edifício que já foi certificado e está buscando obter novamente o Selo LEED: 
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Edifício da Editora Abril (denominado assim quando da sua certificação LEED com 40 pontos 

no ranking LEED.) ou Edifício Birmann 21.  

 

5.2 Edificio Birmann 21 

 

Para o estudo de caso foi escolhido o Edifício Birman 21 (edifício de escritórios), 

localizado na Avenida Dra. Ruth Cardoso, no 7221, Bairro de Pinheiros, São Paulo – SP.  

A pesquisa ocorreu em diferentes momentos, mediante coleta de dados secundários no 

ambiente internet e de dados primários, in loco. Num primeiro estágio, os dados secundários 

foram obtidos no ambiente internet, através de busca nas homepages do Green Building Brasil 

(www.gbcbrasil.org.br), do Green Building Information Gateway (http://www.gbig.org/), da 

empresa Previ BB (proprietária do edifício), na própria homepage do Edifício Birman 21 

(http://birmann21.com.br/), em dados contidos em dissertação de mestrado e, finalmente, 

buscou-se por reportagens relacionadas ao edifício. 

Os dados primários foram coletados por meio da visita às instalações da edificação, 

além da realização de entrevista com o gestor responsável pela operacionalização e uso do 

edifício (engenheiro e administrador de formação).   

 

Perfil do Edifício Birman:  

 

a) Informações gerais 

O edifício está localizado na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, Bairro de Pinheiros, 

São Paulo – SP.  Estando situado ao lado do Terminal de Ônibus de Pinheiro e da Estação de 

Metrô da Linha Amarela, que faz conexão com o Trem da CPTM Linha Esmeralda.  

Foi projetado pelo escritório americano Skidmore, Owings & Merrill e seu projeto foi 

adaptado às normas brasileiras pelo Escritório Kogan & Villar. (CAMARGO, 2002).  

O Edifício Birmann 21 ficou pronto em 1997 e foi sede da Empresa Abril de 1997 a 

2015, a qual ocupava, então, 100% de suas instalações. Atualmente, é ocupado por várias 

empresas que dividem a área construída e seus andares. 

Está entre os 10 prédios mais altos da Cidade de São Paulo e foi comprado pelo Fundo 

de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil – PREVI (atual proprietário).   

http://www.gbig.org/
http://birmann21.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Skidmore,_Owings_and_Merrill
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Figura 43: Fotos da fachada do Edifício Birmann 21 

Fonte: Previ. Disponível em <http://www.previ.com.br/menu-auxiliar/noticias-e-

publicacoes/noticias/detalhes-da-noticia/birmann-21-relancamento-no-mercado-imobiliario-de-

sao-paulo-1.htm.> Consultado em 13.03.2020 

 

O edifício é considerado Triplo “A”, classificação do Núcleo de Real Estate (NRS) da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O padrão triplo “A” refere-se as edificações 

que possuem padrões construtivos de alta qualidade e tecnologias aplicadas, observar a questão 

da qualidade do trabalho e imagem da edificação.  

O Edifício Birmann 21, na verdade, possui 3 construções complementares. A torre de 

26 pavimentos comporta 5.000 pessoas trabalhando, o espaço de uso múltiplo no térreo e o 

edifício-garagem, com capacidade para 1.200 vagas, dispostas em 6 pavimentos. 

 

b) Infra-estrutura:  

 

‒ Área locável: 35.339 m2; 

‒ Reservatório de água pluvial: 186 m³, utilizado para limpeza externa e irrigação; 

‒ Heliponto: dimensão de 18 x 18 m;  

‒ Controle de acesso e CFTV; 

‒ Estacionamento; 

‒ Lanchonete; 

‒ Restaurante; 

http://www.previ.com.br/menu-auxiliar/noticias-e-publicacoes/noticias/detalhes-da-noticia/birmann-21-relancamento-no-mercado-imobiliario-de-sao-paulo-1.htm
http://www.previ.com.br/menu-auxiliar/noticias-e-publicacoes/noticias/detalhes-da-noticia/birmann-21-relancamento-no-mercado-imobiliario-de-sao-paulo-1.htm
http://www.previ.com.br/menu-auxiliar/noticias-e-publicacoes/noticias/detalhes-da-noticia/birmann-21-relancamento-no-mercado-imobiliario-de-sao-paulo-1.htm
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‒ Geradores (áreas comuns e privativas); 

‒ Praça interna; 

‒ Centro de estética; 

‒ Sistema de combate à incêndio; 

‒ Piso elevado. 

 

Segundo o entrevistado, o prédio atualmente não é mais certificado LEED, mas 

qualifica-se como sustentável, porque possui uma série de iniciativas relacionadas à eficiência 

energética, economia de água e gestão de resíduos. Por outro lado, o edifício possui o Selo 

“Acessibilidade da Prefeitura”; complementa que o edifício já teve o selo LEED Existing 

Buildings – Operation and Maintance, obtido em 2012, com ênfase na eficiência operacional e 

manutenção de edifícios já existentes, o que confirma o compromisso com a sustentabilidade 

da edificação.  

 

c) Características sustentáveis  

 

‒ Arquitetura: inteligente e projeto climático. São os pontos de destaque do 

entrevistador, que contribuem para a eficiência energética.  

‒ Fachada: aquela em que não bate sol é envidraçada, enquanto a fachada norte 

possui revestimento de granito e mármore com brises-soleils.  

‒ Transporte e mobilidade urbana: 

 

 

Figura 44: Áreas de passagem e acesso ao transporte público. 

Fonte: acervo do autor  

‒ Acessibilidade arquitetônica: o edifício dispõe de 34 vagas de estacionamento 

para pessoas idosas, gestantes, pessoas com deficiência e pessoas com necessidade 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Leadership_in_Energy_and_Environmental_Design
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leadership_in_Energy_and_Environmental_Design
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especial (PNE). Conquistou o Selo de Acessibilidade Arquitetônica atestando que o 

Edifício é adequada para pessoas com deficiência.  

 

 

Figura 45: Selo de acessibilidade 

Fonte: acervo do autor 

 

‒ Pé-direito interno 6,85 m.  

‒ Acessibilidade para PNE: processo de obtenção do certificado de acessibilidade em 

curso, finalizando últimas adequações, mas não existindo impedimentos Vagas para 

PNE 34 vagas 

‒ Vidros: são três tipos diferentes de vidro com propriedades tecnológicas de controle 

solar. 

d) Dados Operacionais   

‒ Consumo energético: 

 

Figura 46: Consumo energético do edifício 

Fonte: Condomínio Birmann  
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A fim de demonstrar a interdependência entre edificação e cidade, foram coletados os 

dados do consumo de diesel para abastecimento do gerador. Em maio de 2019 houve uma falta 

de fornecimento de energia da Enel, ocasionando a ligação e o funcionamento dos geradores 

durante 16 horas consecutivas. Isso teve um custo econômico na operação do edifício, bem 

como um impacto ambiental, especialmente se considerado o conjunto de edifícios do 

município de São Paulo que ligaram os geradores ao mesmo tempo.  

 

Figura 47: Consumo de diesel 

Fonte: Condomínio Birmann 

 

Figura 48: Gerador no Térreo 

Fonte: acervo do autor  

 

‒ Consumo de Água: o edifício Birmann 21 possui políticas internas de economia de água 

sendo que metade da água utilizada é oriunda do poço. A irrigação do paisagismo é feita 

com água coletada da chuva.  
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Figura 49: Consumo de água 

Fonte: Condomínio Birmann 

 

‒ Gestão de resíduos  

‒ 95% dos materiais de consumo regular do prédio são descartados de forma 

ambientalmente correta. Esse processo inclui a reciclagem de papel e plástico e 

a trituração das sobras dos alimentos preparados no edifício, que são destinados 

à compostagem. 

 

Figura 50: Geração de resíduos. 

Fonte: Condomínio Birmann Dados do Ano de 2019  

 

‒ Iluminação: 100% com lâmpadas LED  

‒ Manutenção preditiva: técnica baseada em análise de dados obtidos por 

equipamentos tecnologicamente sofisticados  

‒ Compras: materiais sustentáveis no uso e operação da edificação de 

fornecedores com boas práticas. 
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Em relação à contribuição do edifício para tornar a cidade mais sustentável, o 

entrevistado revelou que os fatores apresentados acima contribuem para o consumo eficiente 

dos recursos de energia e de água e que estar ao lado do sistema de transporte público (ônibus, 

metrô e trem) contribui para aproximar a moradia do colaborador do seu local de trabalho.  

O edifício é registrado e teve a Certificação LEED (pontuação de 40 pontos) ativa em 

2012. Destacamos a seguir alguns aspectos da Certificação O +M (checklist anexo a este projeto 

de pesquisa) para edifícios existentes que o Edifício demonstrou possuir:  

1) Localização e Transporte;  

2) Terremos Sustentáveis (Gestão de Água Pluvial, Redução de Ilha de Calor); 

3) Eficiência Hídrica (redução de uso de água do interior, mediação de água); 

4) Energia e Atmosfera (melhores práticas de eficiência energética); 

5) Materiais e recursos (política de compras e resíduos) ; 

6) Qualidade do ambiente interno (conforto térmico); 

7) Inovação (arquitetura inteligente). 

 

O entrevistado revelou o interesse em voltar a obter a certificação LEED, pois o 

proprietário, PREVI, possui a cultura da sustentabilidade em suas práticas empresariais e, 

porque assim, tornaria a edificação mais atrativa às empresas multinacionais (futuros locatários) 

que buscam edifícios inteligentes e sustentáveis.  

 

Figura 51: Edifício Birmann 21, CoSelo LEED 2012 

Fonte: acervo do autor  
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6 ANÁLISE DOS DADOS  

 

A ideia que originou este trabalho surgiu ao ler que a população urbana global havia 

superado, em 2007, a população rural e, consequentemente, o planejamento urbano, a 

mobilidade urbana, a redução de riscos de desastres e as construções sustentáveis são 

importantes elementos para o desenvolvimento urbano sustentável.  

A coleta de dados foi iniciada junto à ONU, por possuir um portfólio de programas 

nas mais variadas frentes de atuação. A organização defende que as cidades são espaços de 

comércio, cultura, desenvolvimento social, humano e econômico.  

Em função disso, optou-se por priorizar a coleta de dados da Agenda 2030, proposta 

global, contendo 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, a serem implementados por 

meio de 169 metas. Ressalta-se que cada meta do ODS possui um indicador para ser usado 

como referência de monitoramento e controle. Este indicador é criado e desenvolvido por um 

grupo denominado Interagência de Peritos sobre os Indicadores dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (IAEG-SDG), no qual o Brasil é representado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Observa-se ao longo desta pesquisa a necessidade de desenvolver o planejamento e 

ações de maneira coordenada com diversas entidades públicas, privadas, organizações da 

sociedade civil e cidadãos em função do conceito sistêmico da sustentabilidade.   

Exemplificativamente, dada a natureza transversal do tema urbano os ODS 1, 3, 6, 7, 

8, 9, 12, 13, 15 e 17 colaboram indiretamente para o ODS 11 - Cidade Sustentável, como vemos 

a seguir: 

Tabela 7: Contribuição dos outros ODS para o ODS 11  

ODS  Temas Materiais  

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas 

formas, em todos os lugares 

Habitação e urbanização as favelas 

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o 

bem-estar para todos, em todas as idades 

Água, saneamento e gestão de resíduos, 

proteção a desastres, Qualidade do ar, 

Acessibilidade, Transporte   

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão 

sustentável da água e saneamento para todos 

Água, saneamento e gestão de resíduos 

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, 

moderno e a preço acessível à energia para todos 

Serviços básicos, urbanização inclusiva 

e sustentável 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods1/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods1/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods7/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods7/
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Objetivo 8. Promover o crescimento econômico 

sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 

produtivo e trabalho decente para todos 

Apoiar relações econômicas, sociais e 

ambientais positivas nas áreas urbanas 

Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, 

promover a industrialização inclusiva e sustentável e 

fomentar a inovação 

Transporte público, economia e material 

local, assistência técnica e financeira.  

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de 

consumo sustentáveis 

Cidade compacta e material sustentável 

e local  

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a 

mudança do clima e seus impactos 

Eficiência dos recursos, mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas, 

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso 

sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma 

sustentável as florestas, combater a desertificação, deter 

e reverter a degradação da terra e deter a perda de 

biodiversidade 

Urbanização sustentável, proteger e 

salvaguardar o patrimônio natural da 

cidade, acesso universal a espaços 

públicos seguros, inclusivos, acessíveis 

e verdes 

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e 

revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 

sustentável 

Urbanização inclusiva e participativa, 

organização da sociedade civil.   

Fonte: elaborado pelo autor 

Desta maneira, podemos observar como ocorre a complementariedade entre, através e 

além dos ODS acima mencionados, no sentido de aplicar as metas de cidade sustentáveis, a 

partir da definição do conceito do ODS 11 – Cidade Sustentável.   

 

Figura 52: Interdependência dos ODS com as metas do ODS 11 Cidades Sustentáveis  

Fonte: Elaborado pelo autor 

ODS11 Cidades Sustentáveis 

Metas Categorizadas ODS 11 

Tranporte Público

Políticas Públicas 

Planejamento Regional e Urbano  

Direitos Humanos e cidadania 

Impacto ambiental 

Patrimonio Cultural e Natural 

Construções Sustentável 

ODS Complementares 

1. Pobreza 

3. Vida Saudável e bem estar 

6. Água

7. Energia 

8. Crescimento Sustentável 

9 Infraestrutura 

12. Padrão de Produção e Consumo

13. Mudança Climática 

15. Ecossistema 

17. Parcerias

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods9/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods9/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods9/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods13/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods13/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods15/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods15/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods15/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods15/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods15/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods17/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods17/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods17/
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Portanto, dentre os 17 ODS, priorizamos a análise do ODS 11 (Tornar as cidades e 

os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis) para o escopo 

dessa pesquisa, sem, contudo, deixar de observar ou investigar os demais ODS citados, como 

componentes do sistema para tornar as cidades mais sustentáveis.  

Na medida em que cada ODS possui metas correlacionadas, foram categorizada as 

ideias principais das 10 metas do ODS 11. Isso permitiu evidenciar os vetores principais deste 

objetivo e identificar que a “construção” está presente em duas das metas (11.1 e 11.c) a serem 

atingidas pelo ODS Cidades e Assentamentos Sustentáveis, conforme tabela a seguir:  

Tabela 8: Metas do ODS 11 e seus atributos 

Meta  Alvo da Meta  

 

Atributos do Alvo da Meta 

11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação 

segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços 

básicos e urbanizar as favelas 

Construção 

(habitação), Serviços 

Básicos e 

Urbanização 

 

 

Para todos 

Segura 

Adequada 

Preço acessível 

Serviços Básicos  

11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de 

transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço 

acessível para todos, melhorando a segurança 

rodoviária por meio da expansão dos transportes 

públicos, com especial atenção para as necessidades 

das pessoas em situação de vulnerabilidade, 

mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos 

Transporte público e 

mobilidade urbana 

Seguro  

Serviço Acessível  

Preço acessível para todos 

Sustentável 

Cidadãos em 

vulnerabilidade e com 

necessidades  

11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e 

sustentável, e as capacidades para o planejamento e 

gestão de assentamentos humanos participativos, 

integrados e sustentáveis, em todos os países 

Urbanização, 

Planejamento e 

Gestão de 

assentamento  

Inclusivo  

Sustentável  

Planejamento e gestão 

participativo  

Integrado e sustentável  

11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar 

o patrimônio cultural e natural do mundo 

Política públicas e 

Planejamento Urbano  

 

 

Esforços para proteger e 

manter capital cultural e 

natural  

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
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11.5 Até 2030, reduzir significativamente o número 

de mortes e o número de pessoas afetadas por 

catástrofes e substancialmente diminuir as perdas 

econômicas diretas causadas por elas em relação ao 

produto interno bruto global, incluindo os desastres 

relacionados à água, com o foco em proteger os 

pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade 

População vulnerável 

e Desastres nas 

Cidades   

Reduzir significativamente  

Mortes de Cidadãos pobres 

em vulnerabilidade por 

catástrofes e diminuir as 

perdas no PIB  

11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo 

per capita das cidades, inclusive prestando especial 

atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos 

municipais e outros 

Impacto Ambiental 

das cidades ao meio 

ambiente  

Qualidade do ar,  gestão de 

resíduos e outros  

 

11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a 

espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e 

verdes, particularmente para as mulheres e crianças, 

pessoas idosas e pessoas com deficiência 

Desenho urbano: 

acesso e 

acessibilidade  

 

Acesso Universal 

Espaço público seguro, 

inclusivo, acessível e verde 

particularmente para as 

mulheres e crianças, pessoas 

idosas e pessoas com 

deficiência  

11.a Apoiar relações econômicas, sociais e 

ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas 

e rurais, reforçando o planejamento nacional e 

regional de desenvolvimento 

Planejamento e 

Desenvolvimento 

Nacional e Regional, 

áreas urbanas, rurais 

e periurbanas  

 

Promover Relações de 

desenvolvimento 

sustentável (econômicas, 

ambientais e sociais)  

11.b Até 2020, aumentar substancialmente o número 

de cidades e assentamentos humanos adotando e 

implementando políticas e planos integrados para a 

inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas, a resiliência a 

desastres; e desenvolver e implementar, de acordo 

com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de 

Desastres 2015-2030, o gerenciamento holístico do 

risco de desastres em todos os níveis 

Políticas Públicas e 

Planos integrados 

para cidade e 

assentamento 

humano  

- Inclusivo 

- Eficiência de recursos, - 

mitigação a mudança 

climática, -resiliência a 

desastres  
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11.c Apoiar os países menos desenvolvidos, 

inclusive por meio de assistência técnica e 

financeira, para construções sustentáveis e 

resilientes, utilizando materiais locais 

Construções  - Incentivo técnico e 

financeiro  

- Sustentável e resiliente,  

- material local 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Sendo assim, se a agenda 2030 é uma proposta de desenvolvimento sustentável universal, os 

países e suas regiões precisam pensar e agir em consonância com o que a ONU denominou de “Roteiro 

para a Localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: implementação e acompanhamento 

no nível subnacional”.  

Além disso, observou-se que as metas do ODS 11 (Cidades e assentamentos inclusivos, 

seguros, resilientes e sustentáveis) podem ser organizadas em camadas, de acordo com sua necessidade 

de localização, isto é, de sua aplicação e operacionalização. Sob esse prisma, estas camadas foram 

denominadas e identificadas da seguinte maneira: Dimensão 1 – Políticas e Planejamento, Dimensão 2 – 

Cidade e Dimensão, 3 – Construção para, finalmente, serem agrupadas às metas, conforme sua maior 

aderência a cada uma destas dimensões.  

Tabela 9: Camadas das Metas do ODS 11  

 

Fonte: elaborada pelo autor 

Dimensão 3 

Construção 

11.1 Habitação Segura, Adequada, Acessível, Básico 11.c  Contrução Sustentável e resiliente 

Dimensão 2 

Cidade 

Transporte seguros, acessíveis, 
sustentáveis e a preço 

acessível

Urbanizaação, Planejamento e 
Gestão de assentamento 

Inclusivo , Sustentável, 
Participativo  e Integrado 

Desastres: população 
vulnerável e perdas PIB

Impacto Ambiental da cidade 
ao meio ambiente (qualidade 

do ar e gestão de resíduos)

Desenho Urbano: acesso 
unversal ao espaço público 

seguro, inclusivo, acessível e 
verde

Apoiar relações econômicas, 
sociais e ambientais na 

localidade 

Dimensão 1 

Políticas Públicas, Planejamento Nacional, Regional e Municipal

Proteção do Patrimonio Culltural e Natual 
Planejamento e Desenvolvimento Nacional e Regional, áreas 

urbanas, rurais e periurbanas 

Políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos 
recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a 

resiliência a desastres;

ODS 11
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Para este trabalho definiu-se a Cidade de São Paulo como o local de implementação subnacional 

da Agenda 2030. Dessa forma, é oportuno destacar os dados coletados da cidade de São Paulo no que se 

refere à construção/edificação descrita na Meta 11.1 (até 2030, garantir o acesso de todos à habitação 

segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas):  

•  Segundo o censo de 2010 do IBGE cerca de 11% da população de São Paulo 

reside em favelas o que corresponde a 1.340.000 habitantes aproximadamente. Este é 

um desafio prioritário para tornar o Município de São Paulo mais sustentável na 

medida em que disponibiliza habitação segura e adequada à população que vive em 

condições adversas e em vulnerabilidade social.  

Por outro lado, em relação à meta 11.c que citava explicitamente “construções 

sustentáveis”, identificou-se no site da Agenda do IBGE (https://odsbrasil.gov.br/) que a meta 

11.c possui a identificação “Sem Metodologia Global”, em outras palavras, a meta e indicador 

foram desenvolvidos, mas não um método para verificar a sua aplicação e impacto gerado.  

Soma-se a isso o fato de não terem sido identificadas nas características dessa meta 

11.c (Construções Sustentáveis) as propriedades que as definem ou que as diferenciam de uma 

construção sem os atributos sustentáveis, resistentes e eficientes em termos energéticos, de 

utilização de materiais locais e adequados e de que maneira descrevem sua contribuição para a 

cidade sustentável.  

Ainda que não haja esta referência de construção sustentável no ODS 11, para a ONU 

existe um consenso de que o planejamento e a administração das cidades e do fenômeno da 

urbanização sustentável podem ser a solução, ao invés de serem retratadas exclusivamente 

como causadoras de impactos negativos nas sociedades. 

Nessa linha de entendimento, são várias as iniciativas identificadas na estrutura 

organizacional da ONU que abordam o crescimento demográfico, a urbanização, 

odesenvolvimento sustentável e as mudanças climáticas. Dentre essas, destacou-se a Nova 

Agenda Urbana (NAU) e o Acordo de Paris, os quais contribuem para implementação e 

localização do ODS 11. 

Especificamente, no que se refere à Agenda Urbana proposta pela ONU – Habitat 

destaca-se o conteúdo programático que envolve princípios de “planejamento, construção, 

desenvolvimento, administração e melhora das áreas urbanas, ao longo de seus cinco principais 

pilares de implantação”:  

1) Políticas nacionais urbanas;  

2) Legislação e regulação urbanas;  

https://odsbrasil.gov.br/
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3) Planejamento e desenho urbano;  

4) Economia local e finança municipal;  

5) Implantação local.  

Verifica-se que a aplicação da NAU será possível mediante a atuação integral e 

integrada das esferas públicas, das empresas, das organizações da sociedade civil, acadêmica e 

dos cidadãos. Vê-se essa atuação conjunta se repetir em várias iniciativas ao longo deste projeto. 

Ademais, vale reforçar que, segundo a NAU, não existem receitas prontas para serem 

aplicadas indiscriminadamente para melhorar o desempenho das cidades, no que tange à 

sustentabilidade. Ela atua mais como um guia de boas práticas, que contribuem para ampliar o 

grau de sustentabilidade por meio de uma política pública, lei, planejamento e u projeto.  

Através de um recorte do texto relacionando o edifício e o benefício gerado, destacam-

se os seguintes compromissos da Nova Agenda Urbana: 

Tabela 10: Benefícios dos Edifícios para Nova Agenda Urbana  

Compromiss

o  

Edificação  Benefícios  

44 Projetos de edificações estão entre os 

maiores impulsores de eficiência de 

custos e de uso de recursos 

Economia de escala e aglomeração e da 

promoção de eficiência energética, energias 

renováveis, resiliência, produtividade, 

proteção ambiental e crescimento 

sustentável na economia urbana. 

75  Edifícios e métodos construtivos 

energeticamente eficientes 

Conservação de energia e a eficiência 

energética, que são essenciais para permitir 

a redução das emissões de gases de efeito 

estufa e de carbono negro, assegurar padrões 

de consumo e de produção sustentáveis 

76   Edifícios sustentáveis e resilientes Utilização de forma sustentável os recursos 

naturais e a concentrar-nos na eficiência de 

recursos de matérias-primas e de materiais 

de construção como concreto, metais, 

madeira, minerais e terra. Estabelecer usinas 

seguras de recuperação e reciclagem de 

materiais, 

97  edifícios e espaços públicos de alta 

qualidade 

Abordagens integradas e participativas que 

envolvam todos os habitantes e atores 

relevantes; evitando a gentrificação e a 
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segregação espacial e socioeconômica; e ao 

mesmo tempo preservando o patrimônio 

cultural e prevenindo e contendo a dispersão 

urbana 

101  edifícios,  Resiliência e na eficácia do ponto de vista 

climático e o desenvolvimento de soluções 

inspiradas na natureza 

121  Edifício públicos, residenciais e 

existentes  

Normas e padrões de desempenho da 

edificação  

144  Edifícios  Soluções factíveis para redução de riscos de 

desastres e climáticos em cidades e 

assentamentos humanos, bem como para 

que as populações locais assegurem 

moradia e atendimento a suas necessidades 

econômicas. 

Fonte: elaborado pelo autor  

Em função dessas informações, podemos observar como os edifícios contribuem para 

os pilares da NAU, no sentido de aplicar a Nova Agenda Urbana.  

 

Figura 53: Contribuição dos edifícios para a Nova Agenda Urbana   

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nova Agenda Urbana 

Pilares da NAU:

1) Políticas nacionais urbanas; 

2) Legislação e regulação urbanas; 

3) Planejamento e desenho urbano; 

4) Economia local e finança municipal 

5) Implantação local.” 

Edíficios 

Economia de escala

Eficiência energética, 

Energias renováveis, 

Recursos naturais > materia prima 
de construção 

Recuperaçaõ e reciclagem de 
materiais,

Desenvolvimento de soluções 
inspiradas na natureza

Normas e padrões de desempenho 
da edificação 

Redução de riscos de desastres e 
climáticos em cidades e 

assentamentos humanos
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Nova Agenda Urbana 

Edíficios 

Economia de escala

Eficiência energética, 

Energias renováveis, 

Recursos naturais > materia prima 
de construção 

Recuperaçaõ e reciclagem de 
materiais,

Desenvolvimento de soluções 
inspiradas na natureza

Normas e padrões de desempenho 
da edificação 

Redução de riscos de desastres e 
climáticos em cidades e 

assentamentos humanos

ODS11 Cidades Sustentáveis 

Metas Categorizadas ODS 11 

Tranporte Público

Políticas Públicas 

Planejamento Regional e Urbano  

Direitos Humanos e cidadania 

Impacto ambiental 

Patrimonio Cultural e Natural 

Construções Sustentável 

 

Consequentemente, é possível comparar e analisar que o ODS 11 é um vetor de 

desenvolvimento da sustentabilidade urbana, abrangendo tangencialmente a construção 

sustentável, enquanto a Nova Agenda Urbana aprofunda a forma como deve ser aplicado o ODS 

no espaço urbano e construído. Esclarece, ainda, como tornar a cidade mais sustentável através 

da edificação sustentável, no que se refere ao processo construtivo e do desempenho da 

edificação em si.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Comparativo das Metas do 11 com a Nova Agenda Urbana   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na busca de dados oficiais da Agenda 2030 e da Nova Agenda Urbana para verificar 

a aplicação desses conceitos na prática na cidade de São Paulo, identificou-se que o Programa 

Habitat da ONU desenvolveu a Iniciativa de Prosperidade Urbana, composto por três 

produtos:  

a) Resumo do Perfil da Cidade  

Ferramenta: Círculo da Prosperidade que realiza uma pesquisa qualitativa de 

percepção a respeito da sustentabilidade urbana.  

b) Relatório sobre o estado da cidade 

Ferramenta: Índice de Prosperidade Urbana que realiza uma medição do desempenho 

de uma cidade de acordo com as seis dimensões da prosperidade.   

c) Plano de ação da cidade 
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Ferramenta: Modelo de Avaliação de Políticas que investiga como diferentes políticas 

urbanas geram caminhos de impacto que afetam as dimensões de prosperidade do 

Índice de Prosperidade Urbana.  

 

Dentre as três iniciativas apresentadas teve-se acesso ao Índice de Prosperidade 

Urbana (IPU), que monitora o desempenho de município de São Paulo, a fim de embasar o 

desenvolvimento das políticas públicas. Vale reforçar que o IPU é uma das ferramentas para 

monitorar a implementação da Agenda 2030 e Nova Agenda Urbana.  

O Índice de Prosperidade de São Paulo é considerado fraco conforme a referência 

construída, e dois índices o influenciam negativamente para compor a média final de São Paulo: 

Sustentabilidade ambiental = 26,4%  e Governança Urbana e Legislação = 20,2%.  

  

Figura 55: Índice de Prosperidade de São Paulo  

Fonte: Disponível em < https://cpi.unhabitat.org/sao-paulo>. Consultado em 15.04.2020 

 

Segue o ranking das notas de cada uma das seis dimensões com os respectivos 

componentes da Cidade de São Paulo:  

Tabela 11: Indicadores das 06 Dimensões do Índice de Prosperidade de São Paulo  

Dimensão  Componentes avaliados (%)  Descrição  Índice  

Final 

Produtividade 1) Crescimento Econômico (46,9) 

2) Carga Econômica (27,4)  

3) Densidade Econômica (99,5) 

4) Emprego (38,2)  

Mede as conquistas médias das cidades 

em termos de criação de riqueza e como 

são compartilhadas,  

53 

Desenvolvime

nto de 

Infraestrutura 

1) Infraestrutura Habitacional 

(48)  

2) Infraestrutura Social (49,2)  

3) TIC 51,6  

4) Mobilidade Urbana (73,9)  

Mede o desempenho médio da cidade 

em fornecer infraestrutura adequada 

para acessar água potável, saneamento, 

boas estradas e tecnologia da informação 

e comunicação 

55,7 

Qualidade de 

Vida 

1) Saúde (63,2)  

2) Educação (92,3)  

3) Segurança e Proteção (33,2)  

Mede o desempenho médio das cidades 

para garantir o bem-estar geral e a 

satisfação dos cidadãos. 

62,9 

https://cpi.unhabitat.org/sao-paulo
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Equidade e 

Inclusão 

Social 

1) Patrimônio Econômico (58)  

2) Inclusão Social (69,6)  

3) Inclusão de Gênero (90)  

Mede as realizações médias das cidades 

ao garantir (re) distribuição equitativa 

dos benefícios da prosperidade, reduz a 

pobreza, protege os direitos das minorias 

e grupos vulneráveis 

72,9 

Sustentabilida

de Ambiental 

1) Qualidade do Ar (38,9)  

2) Água e Energia (13,9) 

 

Mede o alcance médio das cidades para 

garantir a proteção do ambiente urbano e 

de seus ativos naturais. 

26,4 

Governança 

Urbana e 

Legislação 

1) Participação (40,3)  

2) Capacidade Institucional (0,1)  

Mede o papel da boa governança urbana 

na catalisação de ações locais em prol da 

prosperidade, incluindo a capacidade de 

regular o processo de urbanização. 

20,2 

Fonte: elaborado pelo autor 

Aplicando o mesmo conceito de camadas ou dimensões utilizado para compreender a aplicação 

do ODS 11, procurou-se estruturar as dimensões do índice de prosperidade da cidade nos seguintes níveis: 

Dimensão 1 – Políticas e Planejamento, Dimensão 2 – Cidade, e Dimensão 3 – Construção para, após, 

agruparem-se as metas conforme a maior aderência a cada uma dessas dimensões.  

Tabela 12: Camadas do Índice de Prosperidade da Cidade de São Paulo  

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Dimensão 3 

Construção 

Indice de Desenvolvimento de Infraestrutura 

Infraestrutura Habitacional (48%) 

Dimensão 2 

Cidade 

Indice de 
Produtividade

Indice de 
Desenvolvimento de 

Infraestrurtura 

Indice de Qualidade de 
Vida 

Indice de Equidade e 
Inclusão Social

Indice de 
Sustentabiliade 

Ambiental 

Dimensão 1 

Políticas Públicas, Planejamento Nacional, Regional e Municipal

Indice de Governança Urbana e Legislação (20,2% )  

Indice de Prosperidade da Cidade 
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É relevante mencionar que não foi identificada no descritivo do índice de São Paulo 

nenhuma referência à arquitetura ou construção sustentável concluindo-se que este fator não é 

contabilizado na apuração do índice.  

Na tentativa de encontrar menção ou citação da palavra construção, coletou-se e 

destacou-se um parágrafo do texto disponibilizando os benefícios do Índice de Prosperidade 

Urbana: “Permite que as autoridades da cidade, as autoridades locais e as partes interessadas 

nacionais desenvolvam planos holísticos e mensuráveis de longo prazo para suas cidades.”  

Nesta visão holística da proposta da iniciativa de prosperidade urbana, o componente 

arquitetura e construção, como processo de construção e como produto de ocupação, não faz 

parte do sistema urbano avaliado. A despeito disso, o processo de construção em si e a ocupação 

da edificação após construída promovem, por exemplo, externalidades (resíduos de construção 

civil) e consomem recursos, como água e energia, gerando impactos nas cidades.  

Corrobora com essa visão o reconhecimento por parte do programa carro-chefe da 

ONU de que, na cadeia de valor de sustentabilidade, a urbanização proposta pela ONU-Habitat 

não está funcionando bem (RATIONALE, [s.d.]). O foco desse programa é alavancar a 

conquista do ODS 11. Por sua atuação transversal, pode ser o “local” que contribui para todos 

os ODS como já evidenciado na imagem apresentada. 

De acordo com os dados coletados junto ao IBGE e SEADE, observou-se que o 

crescimento demográfico, até o ano de 2050, está desacelerando na cidade de São Paulo, 

enquanto a população está envelhecendo.  

O Município possui 99,1% dos moradores urbanos com uma densidade demográfica 

de 7.398,26 hab/km2. Analisada a expansão horizontal territorial, a cidade não possui mais 

áreas extensas para urbanização.  

Dessa maneira, uma das análises possíveis em relação à aplicação do ODS 11 na 

cidade de São Paulo é identificar os dados materiais do município considerando as projeções 

demográficas para 2030 e 2050 e a ausência de espaços vazios e/ou rurais para urbanização, a 

fim construir uma cidade mais sustentável.  

É um processo de transformação de dentro para fora, isto é, de melhorar  o desempenho 

do que já existe e inovar nas novas proposições para a Cidade de São Paulo e, neste sentido, a 

Nova Agenda Urbana demonstra ser um referencial importante que contribui tanto para aplicar 

o ODS 11 quanto para incluir a cadeia de valor da construção e da edificação, como um 

componente relevante para tornar a cidade mais sustentável.  
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Por outro lado, como referencial de avaliação, o Índice de Prosperidade da Cidade, faz 

apenas menção a aspectos de eficiência, de uso de recursos, sem qualquer associação da 

construção às mudanças climáticas, por exemplo.  

Colabora com esta a visão, a reportagem intitulada “Aos 464, São Paulo 'que não 

queria parar' cresce menos e pelas bordas” da Folha de São Paulo, segundo a qual a menor parte 

das construções existentes até 2010 foram construídas no século XXI. Em consequência, as 

construções sustentáveis podem gerar economias em cada construção pública ou privada, 

relativamente o consumo elétrico e de água, gerando um ganho de escala no médio e no longo 

prazo, diminuindo a tensão sobre aumento de oferta desses serviços, por exemplo.  

 

Figura 56: Relação percentual dos imóveis construídos na cidade de São Paulo por décadas. 

Fonte: Disponível em< https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/01/1953140-aos-464-sao-

paulo-que-nao-queria-parar-cresce-menos-e-pelas-bordas.shtml. Acesso em 31 mar.2020.  

 

Vale reforçar, conforme a revisão de literatura, que o desenvolvimento sustentável da 

cidade leva em consideração o espaço construído, tanto em relação à urbanização da favela 

quanto à qualificação das construções, visando um melhor desempenho ambiental e energético 

em função do potencial de ganho de escala de cada edifício para o município. 

Assim como as estruturas organizacionais da ONU, um município como São Paulo 

possui uma complexa organização que direciona as iniciativas na área de sustentabilidade. A 

compreensão desse contexto municipal transitou desde a compreensão do orçamento do 

município até a atuação das secretarias que possuem aderência ao tema desta pesquisa.  

Desta forma, observou-se que no Plano Plurianual da Prefeitura 2018-2020 há 

aderência dos programas municipais aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 

ONU, em outras palavras, o município possui um compromisso de programa, metas e 

orçamento com aquela finalidade.  

No PPA vigente foram encontradas inúmeras vezes a palavra construção, no entanto 

nenhuma delas vinha acompanhada da palavra sustentável. Identificou-se, porém, forte 

referência ao Fundo Especial de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (FEMA), 

o qual se destina a assistir projetos de uso sustentável de recursos. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/01/1953140-aos-464-sao-paulo-que-nao-queria-parar-cresce-menos-e-pelas-bordas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/01/1953140-aos-464-sao-paulo-que-nao-queria-parar-cresce-menos-e-pelas-bordas.shtml
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Num segundo momento, procurou-se identificar a correlação entre as Metas do ODS 

11 com os respectivos Programas do PPA do município de São Paulo.  

Dada a quantidade de ações e de projetos dentro de cada Programa optou-se pela identificação 

do programa (um conjunto de projetos):  

Tabela 13: Correlação das Metas do ODS 11 com os Programas do PPA de São Paulo 

Metas do ODS Programas do Plano Plurianual 

Cidade de São Paulo 

11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, 

adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar 

as favelas 

3002 – Acesso à moradia  

11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte 

seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, 

melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos 

transportes públicos, com especial atenção para as necessidades 

das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, 

pessoas com deficiência e idosos 

3009 – Melhoria da Mobilidade 

Urbana Universal 

11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, 

e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos 

humanos participativos, integrados e sustentáveis, em todos os 

países 

3020 – Promoção à articulação, 

cooperação e parcerias com a 

iniciativa privada  

11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o 

patrimônio cultural e natural do mundo 

3001. Acesso à cultura 

11.5 Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e 

o número de pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente 

diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas em 

relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres 

relacionados à água, com o foco em proteger os pobres e as 

pessoas em situação de vulnerabilidade 

3008 – Ações preventivas em áreas 

de risco e defesa civil 

11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita 

das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do 

ar, gestão de resíduos municipais e outros 

3005 – Promoção da 

Sustentabilidade Ambiental  
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11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços 

públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, 

particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e 

pessoas com deficiência 

3006 – Direitos de Pessoas com 

deficiência  

3007 – Garantia dos direitos da 

pessoa idosa  

3022 – requalificação e promoção 

da ocupação dos espaços públicos  

11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas 

entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o 

planejamento nacional e regional de desenvolvimento 

Não se aplica  

11.b Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades 

e assentamentos humanos adotando e implementando políticas 

e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, 

mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a resiliência a 

desastres; e desenvolver e implementar, de acordo com o Marco 

de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030, o 

gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os níveis 

3008 – Ações preventivas em áreas 

de risco e defesa civil  

11.C Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio 

de assistência técnica e financeira, para construções sustentáveis 

e resilientes, utilizando materiais locais 

Não se aplica  

Fonte: elaborado pelo autor  

No âmbito dos programas abarcados pelo PPA não foram identificadas ações 

vinculadas com a Construção Sustentável para promover a sustentabilidade urbana.  

Como já compartilhado, o município de São Paulo possui uma estrutura organizacional 

complexa e diversa. Desta forma foram priorizados e coletados os dados de três secretarias: 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obra 

(SIURB), Secretaria Verde Meio Ambiente (SVMA).  

 

• Secretaria Verde Meio Ambiente (SVMA). 

 

Esta a secretaria recebeu a incumbência de liderar a Agenda 2030 do Município de 

São Paulo. Também é responsável pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (CADES). Também foi determinada a criação da Comissão 

Municipal para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) com representantes das 

24 secretarias, da controladoria geral do município, da sociedade civil possuindo uma 

orientação mais relacionada ao meio ambiente.  
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Identificou-se, inclusive, que há uma Política Municipal da Mudança do Clima de São 

Paulo, criada pela Lei Municipal nº. 14.933/2009, visando assegurar o cumprimento da 

Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. Nesta política, foram identificadas 

iniciativas relevantes no impacto da construção civil na mudança climática, tais como: resíduos 

da construção civil, critérios de eficiência energética e materiais sustentáveis.  

Para tornar evidente, destacam-se algumas partes da Política Municipal da Mudança 

do Clima de São Paulo referente exclusivamente à seção V – Construções e VI – Uso do Solo 

e fizemos a correlação com a respectiva contribuição com os ODS da Agenda 2030. 

Tabela 14: Correlação dos ODSs com Política Municipal da Mudança do Clima de São Paulo 

Seção V ‒ Construções Descrição do Artigo ODS 

Artigo 14 ‒ Edificações 

Novas a serem construídas  

Obedecer critérios de eficiência 

energética, sustentabilidade 

ambiental, qualidade e eficiência de 

materiais, conforme definição em 

regulamentos específicos. 

7 ‒ energia limpa e 

acessível, 

9 ‒ inovação, indústria e 

infraestrutura, 

11 ‒ Cidades 

Sustentáveis,  

12 ‒ Consumo e produção 

sustentável  

13 ‒ Ação contra a 

mudança Global do Clima  

Artigo 15 ‒ Edificações 

existentes  

Quando submetidas a projetos de 

reforma e ampliação, deverão 

obedecer a critérios de eficiência 

energética, arquitetura sustentável e 

sustentabilidade de materiais, 

conforme definições em regulamentos 

específicos. 

7 ‒ energia limpa e 

acessível 

9 ‒ inovação, indústria e 

infraestrutura 

11 ‒ Cidades Sustentáveis  

12 – Consumo e produção 

sustentável 

13 ‒ Ação contra a 

mudança Global do Clima  

Seção VI – Uso do Solo Descrição do Artigo  ODS  

Artigo 18 ‒ A 

sustentabilidade da 

aglomeração urbana  

Deverá ser estimulada pelo Poder 

Público Municipal e norteada pelo 

princípio da cidade compacta, 

fundamental para o cumprimento dos 

objetivos desta lei 

11 ‒ Cidades e 

assentamentos  

Fonte: elaborado pelo autor 
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Constata-se que para o município de São Paulo, sob o ponto de vista da Lei da Política 

Municipal da Mudança do Clima de São Paulo, as Construções Novas e Existentes devem 

possuir atributos de eficiência energética, sustentabilidade ambiental (construções novas), 

arquitetura sustentável (construções existentes) e uso de materiais sustentáveis (cadeia de valor 

da construção e propriedades técnicas).  

São requisitos da sustentabilidade do espaço urbano e construído que complementam 

a meta 11 (Construções Sustentáveis) e vão ao encontro das recomendações da Nova Agenda 

Urbana e demonstram a relação de interdependência entre construção, cidade e mudanças 

climáticas.  

Além disso, identificamos o Comitê de Mudança do Clima e Economia, responsável 

pela articulação institucional e integrando e dialogando com as entidades ambientais e urbanas. 

Inclusive, a obrigatoriedade, prevista na Lei Municipal no 14.933/2009, de serem gerados 

inventários de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa (GEE). Nesse sentido, 

o Município demonstra, através de políticas públicas, aderências às principais agendas do ponto 

de vista ambiental: Agenda 2030, Nova Agenda Urbana e Acordo de Paris.  

No entanto, apesar dessas iniciativas, o município possui inúmeros desafios na área 

ambiental que são evidenciados pelo posicionamento no ranking do Programa Verde Azul 

Municipal bem como no controle de emissão de gases de efeito estufa em função da frota de 

veículos ser elevada.  

 

• Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) 

 

Priorizou-se a pesquisa, na SIURB, no Departamento de Edificações (EDIF) da 

Prefeitura de São Paulo. Observou-se que essa secretaria possui uma proposta atual e aderente 

às questões ambientais e sociais em relação ao espaço construído, especialmente quanto à 

acessibilidade nas edificações, à reutilização de água, à economia de energia etc.  

Identificou-se novamente que a questão de uso racional da água e de eficiência 

energética parece ser uma agenda técnica de nível operacional. Apesar dessa compreensão, 

constatou-se a articulação para edificações públicas mais sustentáveis através de algumas 

iniciativas: 1) Manual de Sustentabilidade para Edificações Públicas e 2) Certificação EDIF.  

Considerando que o Município de São Paulo possui em torno de 3.000 edifícios 

públicos com os mais variados usos, as oportunidades de ganho de escala de economia e de 
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geração de bem-estar para o funcionário público e para a comunidade demonstram sua 

contribuição para uma cidade mais sustentável, resiliente e inclusiva. 

A aplicação dos cinco eixos analisados pelo Selo Edif (Processo de Projeto Integrativo, 

Concepção: planejamento e projeto, Eficiência Energética, Uso Racional da Água e Execução 

da Obra) contribui para qualificar a construção pública.  

Em função do contexto de isolamento social imposto pela pandemia da COVID-19, 

não foi possível obter retorno a tempo sobre a quantidade e o desempenho das construções 

públicas certificadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB).  

No entanto, buscou-se coletar dados de uma obra pública na cidade de São Paulo para 

explorar de que maneira abarca características sustentáveis, para tornar os espaços construídos 

mais inclusivos, por exemplo. A obra selecionada foi a Biblioteca Alceu Amoroso Lima, 

idealizada com técnicas passivas de climatização, propondo elementos arquitetônicos de 

proteção à incidência solar direta, iluminação e ventilação natural permanente. 

 

• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano  

 

Planejamento e desenvolvimento urbano são duas disciplinas complexas e 

multidisciplinares e, desta maneira, a coleta de dados na Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano foi realizada prioritariamente no Plano Diretor Estratégico, na Lei de 

Zoneamento e Uso do Solo e no Código de Obras e Edificações. 

O Plano Diretor Estratégico da Cidade de São Paulo é uma lei e um importante 

instrumento de planejamento do desenvolvimento da cidade até 2030, especialmente para as 

iniciativas das construções e para tornar a cidade mais sustentável.  

Para a coleta de dados sobre o Plano Diretor Estratégico, foi realizada a busca da 

palavra “sustentável” no texto legal. Identificaram-se 57 menções (não repetitivas), as quais 

foram agrupadas em categorias relacionando-se com as iniciativas e com os respectivos artigos 

do PDE nos quais são mencionadas.  

Esta seleção foi feita apenas para tornar perceptível que contribuem e caracterizam a 

proposta do PDE para tornar a cidade mais sustentável do ponto de vista do espaço urbano e 

construído. Fez-se, a seguir, a correlação do texto legislativo com os ODS da Agenda 2030. 
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Tabela 15: Correlação dos ODS com Texto Legislativo do PDE 

Categoria Artigo Tema material ODS  

Cidade 

Sustentável 

6  Utilização racional dos recursos 

naturais, em especial da água e do solo 

6 ‒ Água potável e 

saneamento  

11 ‒ Cidades 

Sustentáveis  

Desenvolvimento 

Urbano 

Sustentável 

8 Estratégia Territorial: 5 dimensões 11 ‒ Cidades 

Sustentáveis  

Uso Sustentável  212 Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

3 ‒ Saúde e Bem-estar  

6 ‒ Água potável e 

saneamento  

11 ‒ Cidades 

Sustentáveis  

Desenvolvimento 

econômico 

sustentável 

175   Papel do Município: promover 

atividades econômicas sustentáveis na 

zona rural e urbana  

 

11 ‒ Cidades 

Sustentáveis 

Desenvolvimento 

sustentável 

32  Zona de Preservação e 

Desenvolvimento Sustentável (ZPDS) 

11 ‒ Cidades 

Sustentáveis 

Uso Sustentável 151 V - Assegurar a utilização adequada e 

sustentável dos recursos ambientais, 

culturais, urbanos e humanos 

12 ‒ Consumo e 

produção responsável  

Construção 

Sustentável  

195 Lei específica poderá criar incentivos 

fiscais, tais como o IPTU Verde, 

destinados a apoiar a adoção de técnicas 

construtivas voltadas à racionalização 

do uso de energia e água, gestão 

sustentável de resíduos sólidos, 

aumento da permeabilidade do solo 

11 ‒ Cidades 

Sustentáveis 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

O Plano Diretor Estratégico em São Paulo demonstra estar alinhado com os principais 

desafios contemporâneos: habitação popular, cidades resilientes, construções sustentáveis, 

mudanças climáticas.  

Desta maneira, é possível afirmar que, em termos de PDE, há uma aderência à Agenda 

2030 e ao ODS 11 e das respectivas metas deste objetivo. São inúmeras iniciativas previstas 
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nesta lei que contribuem para tornar a cidade mais sustentável, com especial destaque para o 

artigo 195, ao referir-se à criação de incentivos para construções sustentáveis.   

Complementarmente, vale destacar que o PDE de São Paulo foi premiado, de certa 

maneira legitimado, no Concurso da ONU – Habitat em função da sua proposta centralizada 

em tornar a cidade mais sustentável, direcionando alguns vetores relevantes como cidade 

democrática e inclusiva e visando enfrentar as desigualdades territoriais.  

Constatou-se a referência ao princípio da função social e a cidades inclusivas e 

socialmente justas. Neste contexto, conquanto a leitura se faça por meio da lei do PDE, é um 

avanço significativo, levando-se em consideração a relevância do município em termos 

econômicos e pelos 12 milhões de habitantes.  

Em relação à Lei de Zoneamento do Município de São Paulo, que normatiza o uso e a 

ocupação do solo que abrange as obras públicas e privadas, destacamos apenas algumas 

iniciativas (mas não se limitam a essas):  

 

a) ZEIS 1 – Zona especial de interesse social e Zonas de Eixo Estruturação (ZEU): 

próximas ao transporte público coletivo; 

b) Cota da Solidariedade: empreendimentos imobiliários com mais de 20 mil m² de 

área construída são obrigados a destinar o equivalente a 10% de sua área para Habitação 

de Interesse Social; 

c) Cota ambiental do Município: relativas às drenagens e às ilhas de calor (uma 

área potencial de escoamento d’água e melhoria do microclima do bairro); 

d) Outorga onerosa: coeficiente de aproveitamento básico x1 (é gratuito) e 

coeficiente de aproveitamento máximo (é pago); 

e) Fruição: espaços livres em edifícios privados localizados em esquinas 

permitindo a circulação de pessoas. 

 

Esta é a parte mais técnica da coleta de dados, no entanto é possível compreender o 

alcance das previsões normativas numa cidade como São Paulo, como quando prevê a outorga 

onerosa, por meio da qual é gerada receita proveniente do potencial construtivo máximo para, 

posteriormente, ser aplicada para resolver problemas sociais e ambientais. 

Além disso, a cota de solidariedade é outro exemplo que demonstra como uma cidade 

pode, por meio de políticas públicas relacionadas ao uso, ocupação de solo e construção, 

contribui para resolver também aspectos relacionados à urbanização de favelas.  
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No que se refere à terceira parte fundamental da Gestão Urbana Sustentável, a Lei do 

Código de Obras e Edificações (COE) regulamenta a aplicação da Lei de PDE, da Lei de 

Zoneamento e outras normas técnicas aplicáveis.  

Destaca-se, inicialmente, um dos princípios norteadores deste COE: o de no 5 

Atualização: atualizado em relação a novas tecnologias construtivas, demandas da 

sociedade e sustentabilidade ambiental.  

O mesmo protocolo de coleta de dados foi aplicado, isto é, em buscar menções à 

Agenda 2030, cidade sustentável e arquitetura sustentável, ou simplesmente procurar 

“sustentável”.  Desta maneira, não foi encontrada menção à palavra “sustentável” ou qualquer 

sugestão de arquitetura ecológica dentre as novas edificações ou edificações existentes 

(edificação regular, reforma, requalificação e reconstrução) no Código de Obras e Edificações. 

Apesar disso, e vale também como lição aprendida, ainda que a expressão sustentável 

não tenha sido identificada no COE do Município, foi encontrado um dos exemplos mais 

significativos da relevância do Código de Obras e Edificação para uma cidade inclusiva, 

resiliente e sustentável: acessibilidade às edificações.   

Segundo o COE, as condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida está de acordo com a Lei 13.416/2015 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência) e com as normas da ABNT (NBR 9050:2004 a acessibilidade).  

Percebeu-se, ainda na temática da acessibilidade, que a Prefeitura de São Paulo possui 

a Certificação de Acessibilidade e o Selo de Acessibilidade Arquitetônica, iniciativa da 

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, a qual adequa e padroniza o acesso e a 

utilização das construções para pessoas com deficiência em edifícios públicos e privados.  

Observa-se uma atuação de duas secretarias para viabilizar uma cidade mais 

sustentável: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Secretaria Municipal da 

Pessoa com Deficiência. Os desafios são transversais. Para se ampliar o grau de sustentabilidade 

urbana é necessária uma visão sistêmica que ofereça soluções mais assertivas.  

Este tema é relevante na medida em que, segundo o IBGE, o município de São Paulo 

possui 820.000 pessoas com alguma deficiência, sendo a deficiência visual. 

Após a análise dos dados das secretarias municipais, buscaram-se dados referentes a 

demandas de energia, água e resíduos de construção civil, devido ao impacto social e ambiental 

destes componentes na cidade sustentável, no que se refere ao processo de construção quanto 

ao uso da edificação construída. Por exemplo, o Selo Edif municipal para os prédios públicos 

contabiliza, no racional da análise, as duas esferas: eficiência energética e uso racional da água. 
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A pesquisa revelou, ainda, que o programa municipal de destinação de resíduos de 

construção civil (RCC) contribui para a preservação do recurso natural, redução do impacto 

ambiental, redução de novas áreas de aterro e redução de poluição.  

Tecnicamente, enquanto projeto, as edificações públicas com Selo Edif possuem 

melhor eficiência energética e de consumo de água quando comparadas a outra construção de 

similar característica. No entanto, não obtivemos dados referentes à quantidade e à qualidade 

de edifícios certificados com o Selo Edif para compreender o perfil de desempenho dessas 

construções públicas municipais ou, até mesmo, comparar o que foi projetado de eficiência e 

conforto ambiental versus o desempenho após a ocupação.  

Aplicando o mesmo conceito de camadas e dimensões utilizado para compreender a 

aplicação do ODS 11, procurou-se estruturar as principais ideias da coleta de dados da 

Prefeitura de São Paulo nos seguintes níveis: Dimensão 1 – Políticas e Planejamento, Dimensão 

2 – Cidade e Dimensão, e 3 – Construção para, posteriormente, agruparem-se as metas 

conforme sua maior aderência a cada dimensão.  

Tabela 16: Camadas da aplicação do ODS 11 na Prefeitura de São Paulo   

 

Fonte: elaborado pelo autor 

A título exploratório, como a cidade de São Paulo é uma das 40 maiores cidades do 

mundo, buscaram-se dados complementares de organizações da sociedade civil atuantes que 

Dimensão 3 

Construção 

PPA (Programa 2002 - Moradia) Selo Acessibilildade 
SDURB (Manual de Construção 
Pública Sustentável Selo Edif 

Contrução Sustentável e resiliente)  

Mudança Climática e Impacto da 
Construção Civil  

Dimensão 2 

Cidade 

Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente (SVMA) 

Secretaria de Infraestrutura e Obra 
Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano 

Comitês do Clima, Comissão dos 
Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável 

Dimensão 1 

Políticas Públicas, Planejamento Nacional, Regional e Municipal

Pograma de Meta Plano Plurianual 
PDE, Lei de Zoneamento Código de OBras e 

Edificações 

Cidade de São Paulo 
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pudessem complementar e/ou revelar aspectos relevantes sobre a sustentabilidade da cidade e 

a arquitetura sustentável, tais como: 

Cidades Sustentáveis:  

‒ CNM  

A confederação Nacional dos Municípios possui uma homepage dedicada a apresentar 

a Agenda 2030 e suas iniciativas de articulação com o PNUD da ONU, com a Comissão 

Nacional do ODS.   

Dentre essas ações, coletamos dados a respeito da Mandala ODS, um aplicativo 

desenvolvido para monitorar os municípios quanto ao seu desempenho e a aplicação dos ODS.   

São quatro os eixos avaliados pelo aplicativo: institucional, meio ambiente, social e 

econômico. Contempla, ao todo 28, indicadores de desempenho da cidade de São Paulo, 

conforme a seguir (Mandala ODS). Foram relacionados os indicadores das 4 dimensões com as 

Metas do ODS 11 (Cidades Sustentáveis) e incluiu-se uma coluna da aderência do indicador 

com os outros 16 ODS. Gerou-se uma tabela que está disponível no Apêndice 4 está disponível 

a Tabela que faz a correlação do Eixo da Mandala com as Metas do ODS 11 / Outros ODS.  

Aplicando o mesmo conceito de camadas e dimensões utilizado para compreender a 

aplicação do ODS 11, procurou-se estruturar os Eixos das Mandalas (com os indicadores entre 

parênteses) nos níveis: Dimensão 1 – Políticas e Planejamento, Dimensão 2 – Cidade, e 

Dimensão 3 – Construção e, posteriormente, agruparem-se as metas conforme a maior 

aderência a cada uma delas.  

Tabela 17: Camadas da Mandala do ODS na Prefeitura de São Paulo   

Fonte: elaborado pelo autor 

Dimensão 3 

Construção 
Meio Ambiente (cobertura de coleta de resíduos 

domicialiares 
Social (Proporção de pessoas vivendo em extrema 

pobreza) 

Dimensão 2 

Cidade 

Meio Ambiente (saneamento) Meio Ambiente (tratamento de esgoto) 

Dimensão 1 

Políticas Públicas, Planejamento Nacional, Regional e Municipal

Meio Ambiente : Participação em políticas de 
Conservação Ambiental

PDE, Lei de Zoneamento Código de OBras e 
Edificações 

Cidade de São Paulo 
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Observamos que a Mandala ODS, aplicada à cidade de São Paulo, possui uma 

avaliação mais aderente à agenda ambiental da cidade. Trata-se de outra lição aprendida: qual 

é o referencial para diagnosticar, monitorar e avaliar o desempenho dos Municípios brasileiros 

e qual o grau de aderência desse referencial ao conceito de cidade sustentável. Esse aspecto 

parece ser importante na medida em que a Mandala ODS é idealizada por uma organização da 

sociedade civil que atua diretamente na representatividade do interesse dos municípios.  

 

a) Arquitetura Sustentável: 

 

‒ Comitê Brasileiro de Construção Sustentável  

 

O CBCS é uma organização da sociedade civil que visa colaborar com o 

compartilhamento e boas práticas na construção civil. O Comitê Brasileiro de Construção 

Sustentável defende uma visão sistêmica da sustentabilidade na cadeia de valor da construção 

civil, envolvendo órgãos públicos, empresas privadas, a academia, outras organizações da 

sociedade civil e sociedade em geral.  

 

Figura 57 – Visão Sistêmica do CBCS  

Fonte: CBCS. Disponível em < http://www.cbcs.org.br/website/> Acesso em 15.04.2020 

 

Numa pesquisa na homepage do CBCS, pode-se identificar não haver uma associação 

da missão, da visão e dos objetivos da organização com a Agenda 2030, de maneira formal e 

explícita. No entanto, o comitê integra conselhos e comitês setoriais relacionados à agenda da 

sustentabilidade urbana, possui grupos técnicos internos, publicações e treinamento que 

abordam e são aderentes aos conceitos de desenvolvimento sustentável da ONU.  

Dentre os comitês e conselhos, acreditamos ser válido destacar: 

http://www.cbcs.org.br/website/
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a) Internacional: 

 

‒ SBCI, Sustainable Building Climate Initiative:  

Uma iniciativa do PNUMA – ONU de 2006 que reúne os principais 

atores públicos e privados dos setores de construção civil (empresas, 

governos locais e nacionais, organizações não-governamentais, centros 

de pesquisa, instituições internacionais etc.).  

 

b) Município de São Paulo: 

 

‒ Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia; 

‒ Conselho Municipal de Política Urbana de São Paulo (CMPU). 

 

Segundo o CBCS, a Construção Civil no Brasil é um dos setores mais importantes da 

economia, possuindo uma atuação em vários setores da sociedade: moradia, serviços, comércio, 

infraestrutura. Dada a sua atuação de transformação, utiliza um grande número de recursos 

naturais para produzir os materiais a serem usados nas edificações, no processo de construção 

e gera resíduos e entulhos significativos nesse processo. 

Desta maneira, possui oportunidades e desafios para as cidades através da percepção 

de que a construção é ao mesmo tempo um objeto regulamentado pela cidade, mas igualmente 

um agente que promove benefícios sociais, ambientais e econômicos. O CBCS alega que a 

questão de eficiência energética da edificação, por exemplo, pode:  

a) implicar numa potencial redução de impacto na ordem de 30 a 40% do consumo 

de energia e água no desempenho da edificação em operação;  

b) Representar  em torno de 45% do consumo de energia elétrica.  

 

Nessa linha de entendimento, a construção sustentável implica a otimização do uso de 

recursos naturais, pela melhoria da eficiência deles. Dentre as iniciativas do CBCS, coletaram-

se as seguintes informações: 1) Pesquisa sobre Aspectos da Construção Sustentável no Brasil e 

Políticas Públicas de 2014 e 2) Programa de Desempenho Energético Operacional em 

Edificações (DEO).  
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1) Pesquisa sobre Aspectos da Construção Sustentável no Brasil e Políticas 

Públicas ‒ CBCS  

 

Trata-se de uma pesquisa realizada pelo CBCS, em parceria com o Ministério do Meio 

Ambiente e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, envolvendo entidades 

representativas do Setor (40 pessoas), além de 381 participantes da pesquisa de opinião. 

Foram coletados os depoimentos registrados no documento, dos representantes das três 

organizações citadas, e destacamos (em negrito) a relação que eles fizeram com a temática da 

sustentabilidade em suas diversas variáveis:  

Tabela 18: Depoimentos Pesquisa Aspectos da Construção Sustentável  

Órgão Profissional  Função  Texto  

CBCS  Carlos Eduardo 

Garrocho de 

Almeida 

Presidente do 

Conselho 

Deliberativo  

 do Conselho 

Brasileiro de  

 Construção 

Sustentável 

O resultado é um trabalho que apresenta uma reflexão 

sobre as condições atuais do setor nas temáticas 

citadas, aponta gargalos e desafios e reúne referências 

e recomendações que poderão agregar a contribuição 

do setor da construção ao processo de 

desenvolvimento sustentável do país 

PNUMA  Denise Hamú 

Marcos de La 

Penha 

Representante do 

PNUMA no Brasil 

Essa publicação apresenta o resultado de uma 

iniciativa com forte potencial de influência nos 

padrões de produção brasileiros, ao indicar formas 

de reduzir o alto impacto da construção civil – uma 

atividade altamente demandante de matéria-prima e 

geradora de resíduos 

Ministério 

do Meio 

Ambiente 

Izabella Mônica 

Vieira Teixeira 

Ministra do Estado 

do Meio Ambiente 

A publicação é o resultado de um esforço 

multidisciplinar e conjunto entre academia, setor 

público e privado, para subsidiar o 2o ciclo do Plano de 

Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS). Tem a 

ambição de mobilizar as partes interessadas num 

debate para a constituição de uma futura estratégia 

nacional de promoção da construção sustentável 

que precisa expressar-se de forma mais ampla e 

sistêmica nas diversas políticas setoriais que tem no 

ambiente construído e urbano seu objeto de atenção 
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Fonte: Elaborado pelo a partir de dados coletados Pesquisa sobre Aspectos da Construção 

Sustentável no Brasil e Políticas Públicas ‒ CBCS  

 

Tendo como objetivo identificar informações para fomentar a construção sustentável, 

a pesquisa foi aplicada através de abordagem qualitativa (entrevista com três profissionais dos 

setores de água, energia e materiais) e quantitativa (381 profissionais). A pesquisa focou no 

ambiente construído, com ênfase na gestão de demanda, em três grandes áreas da construção 

civil (água, energia e materiais). 

De uma maneira geral, a pesquisa compara o consumo atual de energia elétrica, água 

e destinação de materiais/resíduos com a projeção de crescimento nas próximas décadas 

evidenciando a necessidade de melhoria no desempenho como um todo, mas principalmente 

em edificações devido ao seu peso de consumo e ineficiência atual.  

 

1) Programa de Desempenho Energético Operacional em Edificações (DEO): 

 

O DEO é um programa que visa gerar indicadores técnicos de mensuração do 

desempenho energético de construções. Segundo o CBCS, dentre as ferramentas de mensuração 

para tornar o ambiente construído energicamente eficiente, destacam-se benchmarks e 

etiquetas. No Brasil, temos as etiquetas PBE Edifica (Inmetro – Procel) que analisam a 

eficiência de projeto e do edifício construído. O CBCS destaca ainda outras certificações em 

atuação no Brasil, tais como LEED, BREEAM, ACQUA, Selo Casa Azul, Selo BH Sustentável.  

O programa alega também que, no Brasil, a Norma de Desempenho Térmico de 

Edificações 15.220 (Parte 3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para 

habitações unifamiliares de interesse social) e o PBE Edifica estabelecem critérios de 

desempenho da edificação construída, no entanto não há uma ferramenta de gestão energética 

que analise a eficiência energética para tomada de decisão.  

O DEO idealizou e implementou uma ferramenta denominada de Benchmarks para 

coleta e de sistematização que permite analisar o desempenho de edificações na fase de uso e 

operação e compará-lo com edificações semelhantes do ponto de vista de tipologia e uso.  

O programa esclarece que Benchmarks constituem a definição de uma base confiável 

de análise e comparação de uma edificação com outra similar. Desta forma, foram criadas 

tipologias construtivas públicas e comerciais. Dentre elas, selecionamos o escritório 

corporativo sendo que as edificações podem ter informações em três níveis de detalhes:  
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a) Básicos: as informações mínimas necessárias que caracterizam a análise 

benchmark (localização, área, tipologia e consumo anual do edifício); 

b) Completo: são as informações a respeito da edificação como um todo contendo 

dados mais detalhados a respeito de todos os sistemas energéticos da 

edificação;  

c) Auditoria in loco: são as informações coletadas in loco num processo de 

medição realizada em visitas técnicas. 

 

Guardadas as devidas limitações de análise, porém, buscou-se avaliar como uma construção 

sustentável benchmark do CBCS é aderente às Metas do ODS 11 – Cidades e Assentamentos 

Sustentáveis, ou divergente a elas. Fez-se uma correlação para verificar se, de alguma maneira, haveria 

uma contribuição direta ou indireta com as características apresentadas no estudo de caso. No 

Apêndice 5 está disponível a tabela que faz a correlação entre as Metas ODS 11 e o Benchmarks de 

Edificações CBCS.  

Aplicando o mesmo conceito de camadas e dimensões utilizado para compreender a aplicação do 

ODS 11, procurou-se identificar as Dimensões do Desempenho Energético das Operações nos níveis: 

Dimensão 1 – Políticas e Planejamento, Dimensão 2 – Cidade, e Dimensão 3 – Construção e, 

posteriormente, agruparem-se as metas conforme a maior aderência a cada uma delas.  

Tabela 19: Camadas do Desempenho Energético das Operações de Edifícios  

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Dimensão 3 

Construção 
Gestão enértica em edificações existentes 

(Consumo da  Edificação: ar condicionado, 
iluminação, tomadas)

PBE Edifica / 

Procel Edificações
Análise Benchmarks 

Dimensão 2 

Cidade 

Infraestrutura de serviços públicos (energia e água)  

Dimensão 1 

Políticas Públicas, Planejamento Nacional, Regional e Municipal

Politica Pública de Consumo de Energia  Politica Pública de Consumo de Energia  

Cidade de São Paulo 
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• O estudo de caso 

 

O World Green Building Council (WGBC) é uma organização da sociedade civil 

responsável pela rede de conselhos de construção verde globalmente. Segundo o WGBC os 

GBC nacionais estão alinhados com o Acordo de Paris e a  Agenda 2030 e os ODS, a fim de 

promover a construção sustentável. O GBC Brasil é o escritório nacional responsável pela 

certificação LEED.  

Observou-se que há uma aderência global do WGBC com a Agenda 2030 e 

identificaram-se algumas iniciativas globais que associam cidades sustentáveis com construção 

sustentável, tais como (mas não se limitam a estas): Advancing Net Zero, o 10YFP e a Aliança 

Global para Edifícios e Construção.  

Segundo Dominika Czerwinska diretora de associação e redes regionais da 

WorldGBC,106 a Construção Verde melhora a vida de bilhões, ao mesmo tempo em que 

contribui para atingir os ODS.  

 Complementa, ainda que, as construções oferecem uma oportunidade de economizar 

água, energia e emissões de carbono, melhorar a saúde e o bem-estar, atuando como um 

catalisador para abordar os fatores críticos contemporâneos do mundo. Ela sintetizou de que 

maneira a construção sustentável contribui fortemente para os ODS. Organizou-se uma tabela 

para demonstrar essa correlação entre os ODS e as construções sustentáveis segundo o WGBC, 

como descrito a seguir.  

Tabela 20: Correlação dos ODS com Construções Sustentáveis – WGBC  

ODS  Construções Sustentáveis  

1 Erradicação da Pobreza  Não se aplica  

2 Fome zero e agricultura sustentável Não se aplica 

3 Saúde e Bem-estar Melhoram conforto, saúde, bem-estar e produtividade dos 

ocupantes  

4 Educação de Qualidade  Não se aplica 

5 Igualdade de gênero  Não se aplica 

6 Água potável e saneamento Não se aplica 

7 Energia Limpa e acessível Utilizam fontes renováveis  

8 Trabalho decente e crescimento 

econômico 

Gera empregos e impulsiona a economia  

 
106 Disponível em https://www.worldgbc.org/news-media/green-building-improving-lives-billions-helping-

achieve-un-sustainable-development-goals. Acesso em 07.04.2020  

https://www.worldgbc.org/news-media/green-building-improving-lives-billions-helping-achieve-un-sustainable-development-goals
https://www.worldgbc.org/news-media/green-building-improving-lives-billions-helping-achieve-un-sustainable-development-goals
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9 Industria, Inovação e infraestrutura Fomentam a inovação, contribuem para uma infraestrutura 

resiliente às mudanças climáticas  

10 Redução das desigualdades  Não se aplica  

11 Cidades e comunidades 

sustentáveis 

São o motor de cidades e comunidades eficientes  

12 Consumo e produção responsáveis  Utilizam princípios circulares onde os recursos são mais 

bem aproveitados  

13 Ação contra a mudança global do 

clima 

Geram Menos emissões, contribuindo com o combate às 

mudanças climáticas 

14 Vida na água  Não se aplica  

15 Vida terrestre  Contribuem para biodiversidade, economizam água e 

reduzem os danos ambientais   

16 Paz, justiça e instituições eficazes  Não se aplica  

17 Parcerias e meios de 

implementação  

Relações globais mais fortes  

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de dados Disponíveis em < 

https://www.gbcbrasil.org.br/a-contribuicao-das-construcoes-sustentaveis-para-objetivos-de-

desenvolvimento-sustentavel-da-onu/>. Acesso em 20.04.2020 

A estudiosa finaliza fazendo uma ponderação em relação aos outros ODS que não 

foram identificados por conta de relações menos explícitas, ressaltando que não quer dizer que 

não existam.   

Compreendeu-se que a construção é o local do espaço construído onde os habitantes 

moram, trabalham, se divertem e, em função disso, torná-la mais sustentável, em termos de 

processo de construção como ambiente construído, é instrumento e catalisador de atingimento 

das metas do objetivo sustentável.  

Entendeu-se, inclusive, que as construções sustentáveis (espaço construído) possuem 

uma interdependência lógica e simbiótica com as cidades sustentáveis (espaço urbano e rural), 

as quais fazem parte de um sistema maior que podemos chamar de espaço sustentável local, 

onde efetivamente vivemos desde 2007, majoritariamente.  

 

https://www.gbcbrasil.org.br/a-contribuicao-das-construcoes-sustentaveis-para-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/
https://www.gbcbrasil.org.br/a-contribuicao-das-construcoes-sustentaveis-para-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/
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Figura 58: Integração Desenvolvimento Sustentável, Cidade Sustentável e Edifícios Sustentáveis 

Certificados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Brasil reúne em torno de 1.700 edifícios com certificação LEED no Brasil, 592 

registros e 233 certificados na cidade São Paulo. 

De acordo com o GBC Brasil, os edifícios brasileiros certificados possuem uma 

redução de 30 a 40% de consumo de energia menor, geram menos de 35 % de CO2 e menos de 

65% de resíduos.  

Coletou-se, a título ilustrativo, dados de consumo de energia elétrica, de água, emissão 

de GEE e de geração de resíduos da construção do município de São Paulo. Se as premissas 

estabelecidas de desempenho pelo GBC para os edifícios fossem aplicadas num número maior 

de construções na cidade de São Paulo, a probabilidade de termos uma cidade mais sustentável 

e resiliente aumentaria.  

Outras certificações contribuem com a percepção de que edificações com o 

desempenho qualificadas por Selo Edif, Selo Procel Edificações e Acqua são instrumentos para 

melhorar a sustentabilidade da cidade de São Paulo.  

No que se refere especificamente ao LEED, podemos analisar que o fato da construção 

de edifícios novos ter diminuído, se comparado a dados históricos, os novos edifícios poderiam 

ser construídos com atributos sustentáveis relacionados a eficiência energética, consumo de 

água e gestão de resíduos. Além disso, parece que realizar retrofit com atributos sustentáveis 

seja uma contribuição valorosa para cumprir os ODS da ONU. 

Este é o caso do estudo de caso realizado: Edificio Birmann 21, pois, ao mesmo tempo 

em que busca se modernizar para aumentar sua atratividade, em termos de potencial de locação, 

visando sustentabilidade econômica do ativo da Previ, também contribui com a economia de 

energia elétrica, consumo de água, acessibilidade dentre inúmeras características levantadas.  

Desenvolvimento 
Sustentável 

Cidades 
Sustentáveis 

Edifícios 
Sustentáveis 
Certificados  
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Conforme a entrevista realizada com o Gestor da Operação e Uso do Birmann 21, a 

sustentabilidade corporativa possui uma agenda consolidada no proprietário do ativo e nas 

empresas que locam espaços para os seus colaboradores visando fornecer bem-estar e saúde ao 

mesmo tempo em que contribui para a sustentabilidade urbana através do espaço construído 

sustentável.  

No entanto, uma das buscas desta pesquisa é compreender como a arquitetura 

sustentável explora e descreve sua participação para a construção de cidades sustentáveis.  

Reservadas as devidas restrições de análise, porém buscando avaliar como uma 

edificação existente de uso comercial de escritórios é aderente ou divergente às Metas do ODS 

11 – Cidades e Assentamentos Sustentáveis, fez-se uma correlação para verificar se, de alguma 

maneira, haveria uma contribuição direta ou indireta com as características apresentadas no 

estudo de caso. No Apêndice 6 está disponível a tabela que faz a correlação entre o Edíficio 

Birmann 21 e as Metas do ODS 11.  

 

Síntese da Análise:  

 

Ao observarmos a Agenda 2030 sob a ótica do ODS 11 Cidade Sustentável e 11.c Construções 

Sustentáveis (imagem verde) identificamos um eixo vertical de sustentação do desenvolvimento 

sustentável sendo possível identificar níveis (global, local e aplicação).  

Quando avaliamos informações dos dados da Cidade de São Paulo constatamos que esta gravita 

em torno do eixo da Agenda 2030, a partir do seu próprio eixo de sustentação (imagem cinza), 

decomposta em níveis: Políticas Públicas, Secretarias e Selo EDIF,  

Por sua vez, a CNM também transita ao redor do eixo da Agenda 2030, através do seu próprio eixo 

de sustentação (representatividade dos municípios e mandala ODS), revelando a ausência de uma 

agenda que relacione a Cidade Sustentável com Construção. 

Quando enfatizamos o CBCS, observamos um aprofundamento do eixo da Agenda 2030 e do Selo 

EDIF, ao propor avaliação e ação sobre o desempenho de consumo da certificação, o qual, a partir do 

seu eixo de sustentação, apresenta outros níveis (imagem azul).  

Por fim, conferindo o estudo de caso que relaciona a certificação LEED, identificamos que a 

mesma gravita no mesmo nível do CBCS, aprofundado a descrição da construção sustentável a partir 

do seu próprio eixo (imagem amarela).  

O resultado da análise é que, quando pensamos na Agenda 2030 e olhamos especificamente para 

o ODS 11 (Cidades Sustentáveis), este resulta na contribuição da Meta 11.c (Construções 
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Sustentáveis). Assim, a sustentabilidade não pode ser compreendida de forma estática, bidimensional, 

e sim de forma tridimensional e dinâmica, atraídas e girando em torno da ideia central de 

Sustentabilidade Global. Contudo, ao mesmo tempo em que gravita em torno do eixo, vão além da 

Agenda 2030, agregando conceitos e tornando perceptível a necessidade de atuação integral e integrada 

das Cidades Sustentáveis com as Construções Sustentáveis.  

 

 

Figura 59: Dinamismo do Desenvolvimento Sustentável, Cidade Sustentável e Edifícios Sustentáveis 

Certificados 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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7 CONCLUSÃO  

 

Poder-se-ia sintetizar que as construções sustentáveis possuem uma participação 

complementar, com menor ênfase no ODS 11, em função de ser apenas mencionado numa de 

suas 10 Metas, a 11.c (Construções Sustentáveis, para construir cidades e assentamentos 

sustentáveis).  

No entanto, essa visão reducionista, não explora e nem descreve os desafios e as 

oportunidades que o projeto de pesquisa encontrou a respeito da interdependência sistêmica 

entre construção e cidade sustentável.  

Como as construções sustentáveis integram o ODS 11 Cidades Sustentáveis da 

Agenda 2030 ONU na cidade de São Paulo?  

Observou-se que a ONU, enquanto entidade internacional que idealizou e lidera a 

Agenda 2030 ‒ agenda global para a promoção do desenvolvimento sustentável ‒ possui 

inúmeras agências globais com atuação local. Cada uma dessas estruturas, por sua vez, possui 

programas e projetos que exploram e desenvolvem iniciativas para as pessoas e para o planeta.  

A partir da constatação que somos mais moradores urbanos do que da área rural, 

verificou-se que a prosperidade sistêmica, baseada em direitos humanos, respeito ao meio 

ambiente e crescimento econômico, caminha e transpira pelo espaço urbano. Nesse sentido, 

compreendemos que a cidade é um dos locais mais importantes para a aplicação da Agenda 

2030, envolvendo de forma coordenada e interligada os ODS.  

Nessa linha de entendimento, e na medida em que os objetivos de desenvolvimento 

são indivisíveis e indissociáveis, descobriu-se que o ODS 11 (Cidades e Assentamentos 

Sustentáveis) é um vetor de indução de inúmeros objetivos, tais como: erradicação da pobreza 

(1), saúde e bem-estar (3), água potável e saneamento (6), energia limpa e acessível, consumo 

e produção responsáveis (12), ação contra a mudança global do clima (13), paz, justiça e 

instituições eficazes (16) e parcerias e meios de implementação (17).  

Complementarmente, numa visão ampliada de percepção, em função da complexidade 

dos objetivos de desenvolvimento sustentável, compreendemos que a implementação do 

conceito de Cidades Sustentáveis se faz através de inúmeras metas e entendemos ser oportuno 

visualizá-las através de sua separação e da aplicação nos níveis das metas do ODS 11, as quais 

denominamos dimensões (política públicas, cidades e construções).  

• Como a ODS 11 Cidades Sustentáveis da Agenda 2030 da ONU explica a 

Construção Sustentável?   
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A partir desses níveis, pudemos visualizar que as construções sustentáveis (isso 

envolve o apoio aos países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e 

financeira, para construções sustentáveis e resilientes, utilizando materiais locais) são uma meta 

a ser atingida, mas não traz consigo as características que a definem e que a separam de uma 

construção não sustentável. Isso ficou perceptível ao se identificar que não há ainda uma 

metodologia global de mensuração de monitoramento e de controle da implementação nacional 

da meta 11.c (Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica 

e financeira, para construções sustentáveis e resilientes, utilizando materiais locais). No entanto, 

é relevante destacar que outro Programa da ONU, Nova Agenda Urbana, traz contribuições 

valiosas para compreender melhor o conceito de construção sustentável.   

Posteriormente, identificamos a iniciativa da ONU (Agenda 2030 e Nova Agenda 

Urbana) Iniciativa da Prosperidade Urbana, composta de três partes: resumo do perfil da cidade, 

relatório sobre o estado da cidade e plano de ação da cidade. Os dados disponíveis foram 

identificados e se referem a uma parte do relatório sobre o estado da cidade, no software 

denominado Índice de Prosperidade Urbana, como uma ferramenta de monitoramento e de 

controle do desempenho de uma cidade, de acordo com as seis dimensões da prosperidade 

(Produtividade, Desenvolvimento de infraestrutura, Qualidade de vida, Equidade e Inclusão 

Social, Sustentabilidade ambiental e Governança Urbana e Legislação).  

Nesse índice de prosperidade urbana, verificou-se que os indicadores referenciais não 

contemplaram de forma direta e explícita a construção sustentável, no entanto, contemplam 

aspectos indiretos em relação ao índice de sustentabilidade ambiental (qualidade do ar e água e 

energia) e Índice de Desenvolvimento de Infraestrutura (habitação).   

Compreendemos que a mensuração da sustentabilidade urbana é ampla e dinâmica e 

requer uma predefinição de premissas analíticas, a fim de gerar indicadores que capturam a 

realidade estudada, bem como a necessidade de visualizar um conjunto de componentes que, 

atuando em conjunto, resultam num sistema maior que a soma das partes.  

Esses aspectos foram importantes para compreender o Índice de Prosperidade da 

Cidade de São Paulo (segundo as 06 dimensões avaliadas), em comparação com os dados 

coletados da cidade.  

• Como a Prefeitura de São Paulo descreve sua contribuição para tornar a 

cidade mais sustentável em relação à urbanização e ao crescimento demográfico? 

Neste sentido, a compreensão de que a cidade de São Paulo está construindo 

edificações num ritmo menor do que em épocas passadas, evidenciando que quando pensamos 
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em torná-la uma cidade sustentável estamos, à luz da construção sustentável, objetivando inserir 

atributos sustentáveis nas novas obras, e também em realizar retrofits para a melhoria da 

qualidade do ar, da água e aproveitamento de energia, além da infraestrutura habitacional 

existente, tornando-as mais sustentáveis.  

Por outro lado, a compreensão da maneira como a cidade de São Paulo adere ao plano 

de construções sustentáveis e descreve a atuação, à luz do ODS 11, revela o quão complexa é a 

estrutura pública municipal numa cidade do porte de São Paulo.  

Capturamos que a cidade é uma sucessão de iniciativas idealizadas pela gestão pública 

viabilizadas através de políticas públicas, secretarias, programas e projetos que juntos 

promovem o bem-estar social.  

Desta maneira, o Município é aderente à Agenda 2030, através do Plano Plurianual. 

Avalia-se, porém, que embora esse PPA seja aderente, não apresenta endereçamento para a 

construção sustentável.  

São inúmeros os programas relacionados às metas municipais. Elencamos a seguir 

aqueles que possuem sinergia com o tema da construção (mas não se limitam a esses): acesso 

à moradia (3002), promoção da sustentabilidade ambiental (3005), direitos das pessoas com 

deficiência (3006), requalificação e promoção do espaço público (3022) e proteção à população 

em vulnerabilidade (3023). Na delimitação do PPA, analisamos que a construção sustentável é 

vista preponderantemente como o local que recebe os ODS, mas com poucos exemplos 

relacionados à capacidade da construção sustentável ser instrumento para cumprir as metas do 

PPA. 

Dentre as secretarias existentes, optamos por analisar as Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano (SDU), Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obra (SIURB), 

Secretaria Verde Meio Ambiente (SVMA).  

Na SVMA, conseguimos analisar a estruturação de conselhos, comitês e câmaras 

temáticas contando, em maior ou menor grau, com a participação da população, como, por 

exemplo, o Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CADES).  

Encontramos nessa Secretaria, a Política Municipal do Clima de São Paulo, uma 

associação dos impactos ambientais das construções novas e existentes. Que, em resumo, 

reconhece a necessidade de eficiência energética, eficiência de materiais segundo a agenda 

ambiental.  

Essa agenda, envolvendo a construção sustentável, vai ao encontro de outras 

iniciativas globais como, por exemplo, o Acordo de Paris e Nova Agenda Urbana, fornecendo 
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uma proporção maior de relevância para a construção nova ou existente para a sustentabilidade 

como um todo. 

Na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), começamos a 

identificar aspectos mais técnicos de desempenho da edificação nas questões de consumo de 

água e energia.  

Além disso, a identificação do Manual de Sustentabilidade para Edificações Públicas 

e da Certificação EDIF para os edifícios públicos contribui para melhorar a sustentabilidade 

urbana através do olhar aplicado nas edificações públicas que atendem a população em geral.  

O Município, através do Selo Edif de classificação da construção pública, demonstra 

que a sustentabilidade da construção é um fator relevante para a administração pública tanto 

em termos de processo de construção quanto ao uso da edificação construída. 

A identificação de uma Biblioteca Pública com atributos de arquitetura bioclimática 

torna perceptível que é possível pensar em melhorar a sustentabilidade das edificações 

municipais (em torno de 3.000) aplicando o manual de sustentabilidade e contribuindo para o 

bem-estar dos cidadãos e dos funcionários público, para a cidade e para o Planeta. As 

oportunidades e os desafios em se utilizar as construções sustentáveis (eficientes do ponto de 

vista de consumo energético, e de água, disponibilização de serviços de saneamento e de esgoto) 

como ferramentas para promover os objetivos de desenvolvimento sustentável municipal, 

parecem ser razoáveis, se considerarmos a necessidade de habitação segura e inclusiva da 

população que mora em favelas.  

A integração da construção sustentável pública com a cidade sustentável pode ser uma 

contribuição social (pobreza, saúde, acessibilidade, etc.) e ambiental (combateria o impacto da 

edificação ao meio ambiente, realizaria a otimização de recursos naturais, serviços públicos, 

etc.). 

Por outro lado, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano pudemos analisar 

como, de maneira integrada, se direciona o Planejamento Urbano com a Construção, por meio 

da compreensão do Plano Diretor Estratégico, com a Lei de Zoneamento e Uso do Solo e 

Código de Obras.   

Identificamos no PDE, especificamente no artigo 195, como a cidade se propõe a 

utilizar gatilhos legais para alavancar a adoção de técnicas construtivas, visando eficiência do 

processo construtivo. A implementação desses incentivos fiscais parece ser um desafio a mais 

no processo de transformação da cidade de São Paulo num município mais sustentável e estende 

os desafios da cidade sustentável além dos aspectos de pensamento urbano e construção 
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sustentável: como, por exemplo, aplicar Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e 

revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.  

Na Lei de zoneamento, constatamos inúmeros artigos (Zona especial de interesse 

social e Zonas de Eixo Estruturação, cota da Solidariedade, Cota ambiental do Município, 

Outorga onerosa e Fruição) que representam uma agenda urbana contemporânea, que aplica a 

Nova Agenda Urbana e a Agenda 2030 de forma prática.  

Identificamos, ainda, o Programa de Acessibilidade do Município aplicado ao acesso 

às edificações (selo de acessibilidade arquitetônica) que é uma iniciativa liderada pela 

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência.  

Em face disso, observamos que o alcance da sustentabilidade urbana é um processo 

que combina diferentes agentes/secretarias municipais, através de uma proposta que necessita 

ser integral e integrada.  

As políticas públicas, secretarias e programas municipais demonstram utilizar a 

Agenda 2030 como guia de referência para transformar a cidade de São Paulo incluindo as 

construções. 

• Como as organizações da sociedade civil organizada, relacionadas com 

arquitetura e cidade sustentável, exploram o ODS 11 Cidade e Assentamento 

Sustentável? 

Na medida em que a sustentabilidade é um processo de integração de várias partes 

interessadas, este projeto de pesquisa exploratória coletou dados de duas organizações, uma 

relacionada a Cidades Sustentáveis (CNM) e outra relacionada a construções Sustentáveis 

(CBCS), para compreender, a partir delas, como se faz a apropriação do ODS 11.  

A Confederação Nacional dos Municípios objetiva representar os municípios junto ao 

Governo Federal e ao Congresso Nacional a fim de fortalecer a gestão pública municipal. 

Fizemos a consulta de dados junto a duas homepages do CNM: Geral 

(https://www.cnm.org.br/) e outra Especifica para os ODS (http://ods.cnm.org.br/).  

Destacamos que a CNM realizou recentemente o projeto Localizando os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Brasil, contando com o Programa de Articulação 

de Redes Territoriais do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (ART Pnud).   

Duas publicações, que foram resultado deste Projeto, nos ajudaram a compreender 

melhor a visão da CNM sobre construção sustentável: 1) Guia para Localização dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável nos Municípios Brasileiros e 2) Guia para Integração dos ODS 

nos Municípios Brasileiros. 

https://www.cnm.org.br/
http://ods.cnm.org.br/
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Desta maneira, analisamos a utilização de instrumentos para resolver problemas 

sociais, como moraria e defesa civil, através de Plano Diretor que contemple Zonas Especiais 

de Interesse Social (Zeis), também identificado no PDE de São Paulo, e da promoção de novos 

padrões de moradia em áreas de riscos. 

No documento “Integração dos ODS aos Planos Municipais Brasileiros no período 

2018-2021”, identificamos que a integração de políticas das construções de habitação, com 

saneamento e mobilidade urbana contribuem para a ODS 13 Ação Global contra a Mudança 

Global do Clima.   

Isso ocorre através da assimilação das políticas habitacional, de saneamento e de 

mobilidade urbana que, agrupadas, promovem e influenciam as metas de redução dos impactos 

ambientais (ODS 13).   

Reconhecem-se benefícios ou externalidade positivas dessa integração no espaço 

urbano, através do uso de tecnologias para reaproveitamento da água na construção civil, 

promoção de saúde e melhoria da qualidade de vida e bem-estar.  

O terceiro elemento que analisamos com atenção foi a Mandala ODS, um software de 

monitoramento que avalia 4 dimensões da gestão municipal (institucional, econômico, social e 

ambiental). Constatamos que os 28 indicadores não exploram diretamente a construção 

sustentável para avaliar a gestão municipal, exceto pela dimensão de habitação popular, 

saneamento básico e gestão de resíduos de habitação.  

Entendemos, dessa maneira, que a CNM possui uma proposta de representatividade 

dos municípios trazendo dois documentos estruturados e relevantes para o ODS 11: localização 

e integração dos ODS. A Mandala ODS reflete uma customização das premissas estabelecidas 

que enfatizam aspectos institucionais, sociais, ambientais e econômicos, mas não esclarecem a 

meta 11.c (Construções Sustentáveis) de uma maneira geral. 

Por sua vez, o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável possui o propósito de 

promover conhecimentos relacionados à aplicação dos atributos da sustentabilidade na 

construção civil. Dentro da sua descrição estratégica, destacamos o objetivo de integrar o setor 

da construção aos demais setores da sociedade.  

O CBCS oferece diferentes programas relacionados ao espaço urbano e construído: 

cidades eficientes, desempenho operacional das edificações existentes (DOE), avaliação do 

ciclo de vida modular (ACVm), Sustainable Social Housing Initiative (SUSHI) do PNUMA 

(UNEP/PNUMA) e Critérios para responsabilidade Social e Ambiental na Seleção de 

Fornecedores. 
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Dentre as fontes disponíveis, optamos por coletar e avaliar os dados do DOE, cujo 

objetivo é avaliar o desempenho operacional das edificações existentes. Esta avaliação acessa 

o desempenho real com base de dados e etiquetagem que viabilizam a comparação de consumo 

de energia entre edificações de similar uso e tipologia: benchamarks de edificações.  

Nossa avaliação identificou a relevância do Selo PBE Edifica, Procel Edificações, bem 

como demonstrou outras certificações que qualificam a edificação sustentável, entre elas: 

LEED e Acqua.  

Neste programa específico, avaliamos que a comparação de desempenho energético 

de edificações fornece informações relevantes sobre o impacto das decisões de projetos, escolha 

de tecnologias e proposta arquitetônica, dentre outras.  

O programa dialoga com outras certificações tornando evidente que o desempenho 

energético é uma parte da construção sustentável identificada na revisão de literatura. Desta 

maneira, pode-se avaliar que as duas organizações analisadas (CNM e CBCS) possuem 

programas aderentes a Agenda 2030 com diferentes abordagens.  

Cada uma a sua maneira explora a sustentabilidade conforme o propósito da 

organização, porém não foi possível identificar de que maneira as mesmas exploram a relação 

de complementariedade das cidades sustentáveis (Confederação Nacional de Municípios) e 

construções sustentáveis (Conselho Brasileiro de Construção Sustentável), ainda que se 

relacionem a aspectos de habitação e de consumo energético entre as duas.  

Do ponto de vista sistêmico, cidades e construções possuem componentes que 

interagem entre si contribuindo para alavancar a agenda da sustentabilidade. Portanto, observa-

se que nem todos estes componentes estão interligados e acabam deixando de aproveitar 

benefícios mútuos sustentáveis a fim de alavancar resultados para ambos os espaços: construído 

e urbano.  

• Como a arquitetura com certificado sustentável LEED descreve a sua 

participação na construção de uma cidade sustentável?  

Sob esse ponto de vista, o estudo de caso do Edifício Birmann trouxe reflexões 

interessantes sobre o uso dos atributos sustentáveis para melhorar a atratividade comercial da 

edificação, ao mesmo tempo em que possui iniciativas que valorizam o bem-estar do usuário 

(conforto ambiental) e causam um impacto menor no meio ambiente.  

Demonstrou-se, ainda, como a especificação de materiais pode ser utilizada para 

compor a solução de conforto térmico, bem como a orientação da edificação em relação ao sol. 
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A obtenção da certificação LEED, no passado, e a intenção de se recertificar são indutores de 

boas práticas de sustentabilidade.  

Desta maneira, conclui-se que a sustentabilidade é um conceito sistêmico e complexo 

e que, para ser entendido, é faz necessário compreender melhor as relações existentes entre os 

seus componentes que estão em diferentes níveis de atuação (espaço construído, espaço urbano 

e espaço de planejamento) a fim de produzir resultados mais assertivos.  

Observamos diferentes propostas para identificar o status atual das cidades e das 

construções que não contabilizam os ganhos ou as perdas que cada uma promove. Neste sentido, 

a modelagem da informação da edificação (Building Information Modeling – BIM ‒ em inglês) 

demonstra ser capaz de construir modelos virtuais das edificações. 

Em função disso, a necessidade de criar construções sustentáveis ou de reformar as 

existentes, usando a modelagem para otimizar seu impacto na cidade, num processo integrativo, 

pode ser um dos caminhos para a transformação sustentável ao mesmo tempo da cidade e da 

construção.  

Além disso, é relevante identificar que o substantivo ou o adjetivo “sustentável” possui 

diferentes significados de acordo com sua aplicação. Ao longo dessa pesquisa, concluiu-se ser 

fundamental tornar perceptível a expressão “cidade sustentável” ou “construção sustentável” e 

quais as delimitações do seu uso. 

Muito embora não tenha sido o escopo desta pesquisa, as boas práticas de arquitetura 

bioclimática, vernacular podem ser um dos instrumentos para se produzirem espaços mais 

sustentáveis e inclusivos.  

Para futuros pesquisadores, há uma oportunidade de investigação científica de 

desenvolvimento e proposição de um relatório integrado de sustentabilidade da cidade e da 

construção apontando a sua interdependência, dada a ausência encontrada neste projeto de 

pesquisa.   
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9 APÊNDICE  

 

Apêndice 1: Objetivos dos programas do PPA 2018-2012 da cidade de São 

Paulo 

 

 

Meta  Alvo da Meta  

 

Atributos do 

Alvo da Meta 

11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos 

à habitação segura, adequada e a preço 

acessível, e aos serviços básicos e 

urbanizar as favelas 

Construção (habitação), 

Serviços Básicos e 

Urbanização 

 

 

Para todos 

Segura 

Adequada 

Preço acessível 

Serviços Básicos  

11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a 

sistemas de transporte seguros, acessíveis, 

sustentáveis e a preço acessível para todos, 

melhorando a segurança rodoviária por 

meio da expansão dos transportes 

públicos, com especial atenção para as 

necessidades das pessoas em situação de 

vulnerabilidade, mulheres, crianças, 

pessoas com deficiência e idosos 

Transporte público e 

mobilidade urbana 

Seguro  

Serviço Acessível  

Preço acessível 

para todos 

Sustentável 

Cidadãos em 

vulnerabilidade e 

com necessidades  

11.3 Até 2030, aumentar a urbanização 

inclusiva e sustentável, e as capacidades 

para o planejamento e gestão de 

assentamentos humanos participativos, 

integrados e sustentáveis, em todos os 

países 

Urbanização, 

Planejamento e Gestão 

de assentamento  

Inclusivo  

Sustentável  

Planejamento e 

gestão 

participativo  

Integrado e 

sustentável  

11.4 Fortalecer esforços para proteger e 

salvaguardar o patrimônio cultural e 

natural do mundo 

Política públicas e 

Planejamento Urbano  

 

 

Esforços para 

proteger e manter 

capital cultural e 

natural  
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11.5 Até 2030, reduzir significativamente 

o número de mortes e o número de pessoas 

afetadas por catástrofes e 

substancialmente diminuir as perdas 

econômicas diretas causadas por elas em 

relação ao produto interno bruto global, 

incluindo os desastres relacionados à água, 

com o foco em proteger os pobres e as 

pessoas em situação de vulnerabilidade 

População vulnerável e 

Desastres nas Cidades   

Reduzir 

significativamente  

Mortes de 

Cidadãos pobres 

em 

vulnerabilidade 

por catástrofes e 

diminuir as perdas 

no PIB  

11.6 Até 2030, reduzir o impacto 

ambiental negativo per capita das cidades, 

inclusive prestando especial atenção à 

qualidade do ar, gestão de resíduos 

municipais e outros 

Impacto Ambiental das 

cidades ao meio 

ambiente  

Qualidade do ar,  

gestão de resíduos 

e outros  

 

11.7 Até 2030, proporcionar o acesso 

universal a espaços públicos seguros, 

inclusivos, acessíveis e verdes, 

particularmente para as mulheres e 

crianças, pessoas idosas e pessoas com 

deficiência 

Desenho urbano: acesso 

e acessibilidade  

 

Acesso Universal 

Espaço público 

seguro, inclusivo, 

acessível e verde 

particularmente 

para as mulheres e 

crianças, pessoas 

idosas e pessoas 

com deficiência  

11.a Apoiar relações econômicas, sociais e 

ambientais positivas entre áreas urbanas, 

periurbanas e rurais, reforçando o 

planejamento nacional e regional de 

desenvolvimento 

Planejamento e 

Desenvolvimento 

Nacional e Regional, 

áreas urbanas, rurais e 

periurbanas  

 

Promover 

Relações de 

desenvolvimento 

sustentável 

(econômicas, 

ambientais e 

sociais)  

11.b Até 2020, aumentar substancialmente 

o número de cidades e assentamentos 

humanos adotando e implementando 

Políticas Públicas e 

Planos integrados para 

- Inclusivo 

- Eficiência de 

recursos, - 
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políticas e planos integrados para a 

inclusão, a eficiência dos recursos, 

mitigação e adaptação às mudanças 

climáticas, a resiliência a desastres; e 

desenvolver e implementar, de acordo com 

o Marco de Sendai para a Redução do 

Risco de Desastres 2015-2030, o 

gerenciamento holístico do risco de 

desastres em todos os níveis 

cidade e assentamento 

humano  

mitigação a 

mudança 

climática, -

resiliência a 

desastres  

11.C Apoiar os países menos 

desenvolvidos, inclusive por meio de 

assistência técnica e financeira, para 

construções sustentáveis e resilientes, 

utilizando materiais locais 

Construções  -Incentivo 

técnico e 

financeiro  

- Sustentável e 

resiliente,  

- material local 

 

 

Apêndice 2. Pesquisa do termo “sustentável” na lei do plano diretor da cidade 

de São Paulo 

Item  Artigo   Inciso  Citação  Página  

1  Art. 6º  VII - VII  “VII - utilização racional dos recursos 

naturais, em especial da água e do solo, de 

modo a garantir uma cidade sustentável para 

as presentes e futuras gerações;” 

01  

Item  Artigo  Inciso Citação  Página  

2 Artigo 8º  “Art. 8º Para garantir um desenvolvimento 

urbano sustentável e equilibrado entre as 

várias visões existentes no Município sobre 

seu futuro, o Plano Diretor observa e 

considera, em sua estratégia de ordenamento 

territorial, as seguintes cinco dimensões:” 

01  

Item  Artigo  Inciso  Citação  Página  

3 16 5 “§ 5º As macroáreas de Contenção Urbana e 

Uso Sustentável e de Preservação de 

2 
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Ecossistemas Naturais correspondem à zona 

rural do Município” 

4 17  XII  “XII - cumprimento das determinações 

previstas para as Unidades de Conservação 

de Proteção Integral, inclusive zona de 

amortecimento, e de Uso Sustentável 

existentes e as que vierem a ser criadas, nos 

termos da legislação federal, estadual e 

municipal pertinentes;” 

2  

5  19  Subseção 

III 

“Da Macroárea de Contenção Urbana e Uso 

Sustentável” 

2  

6 20  1  “§ 1º A Macroárea de Contenção Urbana e 

Uso Sustentável localiza-se integralmente na 

Área de Proteção de Mananciais definida na 

legislação estadual, abrangendo o território 

das Áreas de Proteção Ambiental Capivari-

Monos e Bororé-Colônia” 

2  

7 20  2 “§ 2º A Macroárea de Contenção Urbana e 

Uso Sustentável integra a zona rural, sendo 

vedado o parcelamento do solo para fins 

urbanos” 

2  

8 20  3 “§ 3º Os objetivos específicos da Macroárea 

de Contenção Urbana e Uso Sustentável 

são:” 

2  

9  20  XIV “XIV - cumprimento das determinações 

previstas para as Unidades de Conservação 

de Proteção Integral, inclusive zona de 

amortecimento, e de Uso Sustentável 

existentes e as que vierem a ser criadas, nos 

termos da legislação federal, estadual e 

municipal pertinente.” 

3 

10 27  XXV  “XXV - promover, nas macroáreas de 

Contenção Urbana e Uso Sustentável e de 

Preservação de Ecossistemas Naturais, 

atividades ligadas à pesquisa, ao ecoturismo 

e à educação ambiental;” 

3  
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11 59  Não se 

aplica  

“Art. 59. Os Empreendimentos de Habitação 

de Interesse Social - EHIS e 

Empreendimentos de Habitação de Mercado 

Popular - EHMP são permitidos em todo o 

território do Município, com exceção das 

Macroáreas de Preservação dos Ecossistemas 

Naturais e de Contenção Urbana e Uso 

Sustentável e das ZER-1.” 

4 

12 154  3  § 3º As obrigações, contrapartidas e 

compensações de empreendimentos situados 

no interior de unidades de conservação de uso 

sustentável ou na zona de amortecimento de 

unidades de conservação de proteção 

integral, as medidas mitigadoras e 

compensatórias deverão atender ao disposto 

nos seus planos de manejo, priorizando a 

viabilização de ações e projetos previstos no 

mesmo, e sujeitas à aprovação dos 

respectivos Conselhos Gestores 

9 

13 157  2 § 2º As obrigações e condicionantes técnicos 

decorrentes de empreendimentos situados no 

interior de unidades de conservação de uso 

sustentável ou na zona de amortecimento de 

unidades de conservação de proteção 

integral, as medidas mitigadoras e 

compensatórias deverão atender ao disposto 

nos seus planos de manejo, priorizando a 

viabilização de ações e projetos previstos no 

mesmo, sujeitas à aprovação dos respectivos 

Conselhos Gestores 

9 

14  150 Não se 

aplica  

“§ 4º Para empreendimentos sujeitos ao 

licenciamento ambiental situados no interior 

de unidades de conservação de uso 

sustentável ou na zona de amortecimento de 

unidades de conservação de proteção 

integral, as medidas mitigadoras e 

9 
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compensatórias deverão atender ao disposto 

nos seus planos de manejo, priorizando a 

viabilização de ações e projetos previstos,” 

15 199  Parágrafo único. Nas Macroáreas de 

Preservação de Ecossistemas Naturais e na de 

Contenção Urbana e Uso Sustentável, o 

saneamento deve obedecer aos critérios da 

infraestrutura rural definidos pelo órgão 

federal competente e atender à legislação 

referente às unidades de conservação, em 

especial seus planos de manejo 

11 

16 212  “Art. 212. São ações prioritárias para a 

complementação e melhoria do Sistema de 

Esgotamento Sanitário: 

IV - implantar, em articulação com os órgãos 

competentes, sistemas isolados de 

esgotamento sanitário na Macroárea de 

Contenção Urbana e Uso Sustentável e nos 

assentamentos isolados na Macroárea de 

Redução da Vulnerabilidade Urbana e 

Recuperação Ambiental, com tecnologias 

adequadas a cada situação, inclusive 

tratamento biológico, em conformidade com 

a legislação estadual de proteção e 

recuperação de mananciais, com o Plano 

Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável e com os Planos de Manejo das 

Unidades de Conservação;” 

12 

17 226  Art. 266. São componentes do Sistema 

Municipal de Áreas Protegidas, Áreas Verdes 

e Espaços Livres: [...] 

II - áreas privadas:  

a) Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável 

13 

18 288  “Art. 288. As ações prioritárias do Sistema 

Municipal de 

14 
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Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços 

Livres são:  

IX - criar unidade de conservação de uso 

sustentável, preferencialmente APA, na 

porção mais preservada da bacia do 

Guarapiranga, ressalvada a implantação de 

obras, empreendimentos e infraestruturas de 

utilidade pública;” 

19 Anexo 1 a 14 

 

 “Área de Proteção Ambiental – APA é uma 

Unidade de Conservação de Uso Sustentável 

com área em geral extensa, com certo grau de 

ocupação humana, dotada de atributos 

abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 

especialmente importantes para a qualidade 

de vida e o bem-estar das populações 

humanas, e tem como objetivos básicos 

proteger a diversidade biológica, disciplinar 

o processo de ocupação e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais, 

podendo conter áreas de domínio público 

e/ou privado;” 

34 

20 Anexo 1 a 14 

 

 Anexo 1 a 14 

“Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável são unidades de conservação 

cujo objetivo é compatibilizar a conservação 

da natureza com uso sustentável de parcela 

dos seus recursos naturais, sendo admitidas 

presença de moradores e atividades 

econômicas;” 

34 

21 Anexo 1 a 14 

 

 “Uso Sustentável é a exploração do 

ambiente de maneira a garantir a perenidade 

dos recursos ambientais renováveis e dos 

processos ecológicos, mantendo a 

biodiversidade e os demais atributos 

ecológicos, de forma socialmente justa e 

economicamente viável;” 

34 
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Item Artigo Inciso  Citação  Página  

22 27 XXI  “XXI - criar, nas áreas rurais, um padrão de 

uso e ocupação compatível com as diretrizes 

de desenvolvimento econômico sustentável 

previstas, em especial as relacionadas às 

cadeias produtivas da agricultura e do 

turismo sustentáveis;” 

3 

23 Não se aplica   “DA POLÍTICA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SUSTENTÁVEL” 

10 

24 175 Não se 

aplica  

“Art. 175. São objetivos da Política de 

Desenvolvimento Econômico Sustentável 

reforçar o papel do Município como centro 

industrial, comercial, de serviços, de 

conhecimento, de criação e inovação, 

promover atividades econômicas 

sustentáveis na zona rural e estimular 

atividades econômicas que permitam 

equilibrar a relação emprego/moradia em 

todas as regiões da cidade na perspectiva de 

reduzir as desigualdades socioterritoriais e 

reduzir a quantidade de viagens e o tempo 

médio de deslocamento no Município.” 

10 

25 195  “Art. 195. São diretrizes da Política 

Ambiental: 

XXI - compatibilizar a proteção ambiental 

com o desenvolvimento econômico 

sustentável e a qualidade de vida da 

população;” 

11 

Item Artigo Inciso  Citação  Página  

26 32 Não se 

aplica 

“VIII - Zona de Preservação e 

Desenvolvimento Sustentável - ZPDS;” 

4 

27 41  Não se 

aplica 

“Art. 41. As Zonas de Preservação e 

Desenvolvimento Sustentável - ZPDS são 

porções do território destinadas à 

conservação da paisagem e à implantação de 

4 
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atividades econômicas compatíveis com a 

manutenção e recuperação dos serviços 

ambientais por elas prestados, em especial os 

relacionados às cadeias produtivas da 

agricultura e do turismo, de densidades 

demográfica e construtiva baixas.” 

28 62  V “V - possibilitar o desenvolvimento 

ordenado e sustentável das áreas de 

interesse histórico e cultural, tendo como 

premissa a preservação do patrimônio 

cultural;” 

5 

29 160 Não se 

aplica  

“Art. 160. A SVMA fica autorizada, através 

do Fundo Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável - FEMA, 

sempre que julgar conveniente e oportuno, a 

proceder chamada a proprietários ou 

detentores de posse mansa e pacífica de 

imóvel interessados em participar de 

programas de pagamentos por serviços 

ambientais,” 

9 

30 160 1  “§ 1º O percentual de recursos do FEMA a 

ser destinado a programas de Pagamento por 

Serviços Ambientais será definido 

anualmente pelo Conselho do Fundo 

Especial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável - 

CONFEMA, mediante diretrizes a serem 

estabelecidas pelo Conselho de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - 

CADES, não podendo ser inferior a 10% (dez 

por cento) dos recursos arrecadados no ano 

anterior pelo FEMA.” 

9  

31   163 Não se 

aplica  

“Art. 163. O monitoramento e fiscalização da 

aplicação deste instrumento serão exercidos 

pela SVMA, e os resultados deverão ser 

apresentados anualmente ao Conselho 

9 
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Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável - CADES e 

ao Conselho do Fundo Especial de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - 

CONFEMA.” 

32 155  Não se 

aplica  

“Art. 155. Esgotadas as possibilidades de 

realização da compensação ambiental no 

local do empreendimento, nos casos 

previstos nos incisos I e II do artigo anterior, 

esta poderá ser convertida em recursos 

financeiros, que deverão ser 

obrigatoriamente depositados no Fundo 

Especial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (FEMA).” 

9  

33 150  3  “§ 3º Até a edição de ato normativo que 

defina os empreendimentos e atividades 

sujeitos ao licenciamento ambiental, bem 

como os procedimentos e critérios aplicáveis, 

deverá ser adotada a Resolução nº 61 do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável - CADES, de 

5 de outubro de 2001 e Portaria nº 80, de 

2007, da Secretaria Municipal do Verde e do 

Meio Ambiente, ou outro ato que vier a 

substituí-la” 

9 

34 227  “Art. 227. Os objetivos do Sistema de 

Mobilidade são: [...] 

VI - promoção do desenvolvimento 

sustentável com a mitigação dos custos 

ambientais e socioeconômicos dos 

deslocamentos de pessoas e cargas na cidade, 

incluindo a redução dos acidentes de trânsito, 

emissões de poluentes, poluição sonora e 

deterioração do patrimônio edificado;” 

12 

35 285  § 2º O Plano Municipal de Conservação e 

Recuperação de Áreas Prestadoras de 

14 
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Serviços Ambientais deverá ser submetido à 

aprovação do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - 

CADES. 

36 287  “§ 3º Os recursos para elaboração do PMMA 

serão oriundos, preferencialmente, do Fundo 

Especial do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável - FEMA.” 

14 

37 287  § 4º O PMMA deverá ser aprovado pelo 

Conselho Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável - CADES, 

juntamente com os conselheiros eleitos dos 

Conselhos Participativos da Subprefeitura 

correspondente.” 

14 

38 289  “Art. 289. Com o objetivo de garantir, com a 

parceria e contribuição de cidadãos e do setor 

privado, a aquisição das áreas necessárias 

para viabilizar os parques propostos, de 

acordo com o inciso I do art. 288, fica criado 

o Fundo Municipal de Parques, que deverá 

atuar de forma complementar e articulada ao 

Fundo Municipal do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável - FEMA.” 

14 

39 289  “§ 5º No caso previsto no inciso IV do § 3º, 

as pessoas físicas ou jurídicas poderão 

indicar a conta específica referente ao parque 

para o qual a doação deverá ser destinada, 

devendo o Executivo aportar igual montante 

à mesma conta, por meio da transferência de 

recursos do Fundo Municipal do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - 

FEMA ou do Fundo Municipal de 

Desenvolvimento Urbano - FUNDURB ou 

de outras fontes orçamentárias.” 

14 

40 290  “Art. 290. A regulamentação do Fundo 

Especial de Meio Ambiente e 

14 



 

 

167 
 

Desenvolvimento Sustentável - FEMA 

deverá ser revista para adequá-lo ao disposto 

nesta lei, em especial:” 

41 314  “Art. 314. Fica instituído o Território de 

Interesse da Cultura e da Paisagem, 

designação atribuída a áreas que concentram 

grande número de espaços, atividades ou 

instituições culturais, assim como elementos 

urbanos materiais, imateriais e de paisagem 

significativos para a memória e a identidade 

da cidade, formando polos singulares de 

atratividade social, cultural e turística de 

interesse para a cidadania cultural e o 

desenvolvimento sustentável, cuja 

longevidade e vitalidade dependem de ações 

articuladas do Poder Público.” 

16 

42 315  VI - definir instrumentos de incentivos e 

apoio às atividades ligadas à cultura, 

educação, arte e meio ambiente, visando a 

geração de renda e o desenvolvimento local 

e regional sustentável; 

16 

43 329  IX - promover a articulação entre os 

conselhos setoriais, 

em especial dos Conselhos de Habitação 

(CMH), Saneamento Ambiental e 

Infraestrutura (FMSAI), Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (CADES), 

Trânsito e Transportes (CMTT), Patrimônio 

Histórico, Cultural e Ambiental 

(CONPRESP), Planejamento e Orçamentos 

Participativos (CPOP), além dos Conselhos 

Participativos Municipais; 

16 

44 346  “IV - proteger o patrimônio ambiental e 

cultural por meio de: [...] 

b) indicação de áreas para proteção ambiental 

em função 

17 
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de exigência de manejo sustentável dos 

recursos hídricos e outros recursos naturais, 

para assegurar o bem-estar da população do 

Município, de suas características de 

cobertura vegetal, recursos hídricos e 

fragilidade geotécnica, a serem incluídas 

como Zonas Especiais de Proteção 

Ambiental - ZEPAM, observado o disposto 

no art. 69;” 

Item  Artigo  Inciso  Citação  Página  

45 151 3  “V - assegurar a utilização adequada e 

sustentável dos recursos ambientais, 

culturais, urbanos e humanos;” 

9 

Item  Artigo  Inciso  Citação  Página  

46 188 Não se 

aplica  

“Do Polo de Desenvolvimento Econômico 

Rural Sustentável” 

10  

47 

  

189  Não se 

aplica  

“Art. 189. O Polo de Desenvolvimento 

Econômico Rural Sustentável objetiva 

promover atividades econômicas e gerar 

empregos na zona rural, conforme Mapa 1A, 

de modo compatível com a conservação das 

áreas prestadoras de serviços ambientais na 

Macroárea de Contenção Urbana e Uso 

Sustentável.” 

Obs.: Este item possui duas citações da 

palavra sustentável e optamos por mantê-la 

apenas neste item.  

10 

48 190  § 2º As ações previstas no “caput” desse 

artigo deverão ser articuladas, 

preferencialmente, com os municípios 

vizinhos e com o Governo do Estado, no 

âmbito de uma política regional de 

desenvolvimento rural sustentável. 

 

49 191 Não se 

aplica  

“Art. 191. O Plano Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável é o 

instrumento norteador do desenvolvimento 

10 
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econômico da zona rural, contendo, no 

mínimo: 

IV - diretrizes para orientar a destinação de 

recursos voltados a promover o 

desenvolvimento rural sustentável” 

Obs.: Este item possui duas citações da 

palavra sustentável e optamos por mantê-la 

apenas neste item. 

50 191  Não se 

aplica  

“Parágrafo único. O Plano Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável deverá 

ser elaborado de forma participativa no prazo 

de 1 (um) ano a partir do início da vigência 

desta lei.” 

10 

51 192  Art. 192. Fica criado o Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Rural Solidário e 

Sustentável, a ser regulamentado. 

10 

52 195  Parágrafo único. Para estimular as 

construções sustentáveis, lei específica 

poderá criar incentivos fiscais, tais como o 

IPTU Verde, destinados a apoiar a adoção de 

técnicas construtivas voltadas à 

racionalização do uso de energia e água, 

gestão sustentável de resíduos sólidos, 

aumento da permeabilidade do solo, entre 

outras práticas. 

 

53 201  Art. 201. São diretrizes do Sistema de 

Saneamento Ambiental: 

VIII - articular o Plano Municipal de 

Saneamento Ambiental Integrado ao Plano 

Municipal de Habitação e ao Plano 

Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável; 

11 

Item  Artigo  Inciso  Citação  Página  

54 217  § 1º O Plano Diretor de Drenagem é o 

instrumento para 

a gestão sustentável da drenagem, 

11 
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atendendo aos objetivos e diretrizes dos arts. 

215 e 216 desta lei 

Sustentável     

Item  Artigo  Inciso  Citação  Página  

55 223  “Art. 223. São ações prioritárias do Sistema 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: [...]  

XIII - estabelecer procedimentos de compra 

pública sustentável para agregados 

reciclados e composto orgânico;” 

12 

56 197  “Art. 197. São objetivos da Política e do 

Sistema de Infraestruturas: [...] 

IV - incentivar a pesquisa e o 

desenvolvimento de novas tecnologias, 

buscando otimizar o uso dos recursos dos 

sistemas de infraestrutura e dos serviços de 

utilidade pública, garantindo um ambiente 

equilibrado e sustentável;” 

11 

Item  Artigo  Inciso  Citação  Página  

57 195  Parágrafo único. Para estimular as 

construções sustentáveis, lei específica 

poderá criar incentivos fiscais, tais como o 

IPTU Verde, destinados a apoiar a adoção de 

técnicas construtivas voltadas à 

racionalização do uso de energia e água, 

gestão sustentável de resíduos sólidos, 

aumento da permeabilidade do solo, entre 

outras práticas. 

11 
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Apêndice 4: Correlação do Eixo da Mandala com as Metas do ODS 11 / Outros ODS  

 

 

Indicador 

 

Eixo 

 

Metas ODS 

11  ‒  

Cidades 

Sustentáveis  

 

 

ODS  Institucional Econômico  Social  Meio 

Ambiente 

Gasto com 

Pessoal 

0,94     Não se 

aplica  

16 ‒ Paz, 

justiça e  

Instituições 

Eficazes 

Índice de 

Equilíbrio Fiscal 

0,85    Não se 

aplica  

16 ‒ Paz justiça 

e Instituições 

Eficazes 

Custo da 

Máquina 

0,56    Não se 

aplica  

16 ‒ Paz justiça 

e Instituições 

Eficazes 

Participação em 

Consórcios 

Públicos 

Intermunicipais 

0,00    Não se 

aplica  

17 ‒ Parcerias e 

meios de 

implementação 

Índice de 

Transparência 

de Governos 

Municipais 

0,92    Não se 

aplica  

16 ‒ Paz justiça 

e Instituições 

Eficazes 

PIB per capita 

municipal 

 0,63   Não se 

aplica  

8 ‒ Trabalho 

decente e 

crescimento 

econômico 

Remuneração 

média dos 

empregos  

 0,60   Não se 

aplica  

8 ‒ Trabalho 

decente e 

crescimento 

econômico 

Evolução dos 

estabelecimentos 

empresariais 

 0,35   Não se 

aplica  

8 ‒ Trabalho 

decente e 
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crescimento 

econômico 

Empresas 

exportadoras do 

município 

 0,00   Não se 

aplica  

8 ‒ Trabalho 

decente e 

crescimento 

econômico 

Índice de acesso 

à internet rápida 

 0,54   Não se 

aplica  

9 ‒ Indústria, 

inovação e 

infraestrutura 

Evolução dos 

Empregos 

Formais 

 0,20   Não se 

aplica  

8 ‒ Trabalho 

decente e 

crescimento 

econômico 

Proporção de 

pessoas vivendo 

em extrema 

pobreza 

  0,65  11.1 

habitação 

segura, 

adequada 

11.5 

Pessoas 

afetadas por 

catástrofes   

10 ‒ Redução 

das 

Desigualdades  

Taxa de 

mortalidade 

infantil 

  0,55  Não se 

aplica  

3 ‒ Saúde e 

bem-estar  

Nascidos vivos 

com baixo peso 

  0,34  Não se 

aplica 

3 ‒ Saúde e 

bem-estar 

Índice de 

aprendizado 

adequado até o 

5o ano em 

Matemática 

  0,41  Não se 

aplica  

4 ‒ Educação 

de Qualidade  

Índice de 

aprendizado 

adequado até 5o 

ano em 

Português 

  0,47  Não se 

aplica 

4 ‒ Educação 

de Qualidade 
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Índice de 

aprendizado 

adequado até 9o 

ano em 

Matemática 

  0,15   Não se 

aplica 

4 ‒ Educação 

de Qualidade 

Índice de 

aprendizado 

adequado até 9o 

ano em 

Português 

  0,25  Não se 

aplica 

4 ‒ Educação 

de Qualidade 

Taxa de 

abandono 

escolar nos anos 

iniciais 

  0,92  Não se 

aplica 

4 ‒ Educação 

de Qualidade 

Taxa de 

abandono 

escolar nos anos 

finais 

  0,76  Não se 

aplica 

4 ‒ Educação 

de Qualidade 

Índice de mortes 

por abuso de 

álcool e outras 

drogas 

  0,95  Não se 

aplica 

3 ‒ Saúde e 

bem-estar 

Taxa de 

homicídios por 

100 mil 

habitantes 

  1,0  Não se 

aplica 

3 ‒ Saúde e 

bem-estar 

Taxa de 

homicídio de 

mulheres 

  0,92  Não se 

aplica 

3 ‒ Saúde e 

bem-estar 

5 ‒ Igualdade 

de Gênero  

Taxa de óbitos 

maternos 

  0,68  Não se 

aplica 

3 ‒ Saúde e 

bem-estar 

Participação em 

políticas de 

Conservação 

Ambiental 

   1,00 11.b 

políticas e 

planos 

integrados 

13 ‒ Mudança 

Global do 

Clima  
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para a 

inclusão, a 

eficiência 

dos 

recursos, 

mitigação e 

adaptação 

às 

mudanças 

climáticas 

Índice de perdas 

na distribuição 

de água urbana 

   0,72 11.1 

Habitação e 

serviços 

básicos 

6 ‒ Água 

potável e 

saneamento  

Índice de 

tratamento de 

esgoto - urbano 

   0,73 11.1 

Habitação e 

serviços 

básicos 

11.6 

Reduzir o 

impacto 

ambiental e 

gestão de 

resíduos 

municipais  

6 ‒ Água 

potável e 

saneamento  

Taxa de 

cobertura de 

coleta de 

resíduos 

domiciliares 

urbanos 

   0,84 11.1 

Habitação e 

serviços 

básicos 

6 ‒ Água 

potável e 

saneamento  
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Apêndice 5: Correlação entre as Metas ODS 11 e o Benchmarks de Edificações CBCS.  

 

Meta  Alvo da Meta  

 

DEO    Características 

Identificadas  

11.1 Até 2030, garantir o 

acesso de todos à 

habitação segura, 

adequada e a preço 

acessível, e aos serviços 

básicos e urbanizar as 

favelas 

Construção (habitação), 

Serviços Básicos e 

Urbanização 

 

 

Se aplica    Permite a caracterização 

do uso 

11.2 Até 2030, 

proporcionar o acesso a 

sistemas de transporte 

seguros, acessíveis, 

sustentáveis e a preço 

acessível para todos, 

melhorando a segurança 

rodoviária por meio da 

expansão dos transportes 

públicos, com especial 

atenção para as 

necessidades das pessoas 

em situação de 

vulnerabilidade, mulheres, 

crianças, pessoas com 

deficiência e idosos 

Transporte público e 

mobilidade urbana 

Não se aplica  Trata exclusivamente da 

edificação  

11.3 Até 2030, aumentar a 

urbanização inclusiva e 

sustentável, e as 

capacidades para o 

planejamento e gestão de 

assentamentos humanos 

participativos, integrados 

e sustentáveis, em todos os 

países 

Urbanização, 

Planejamento e Gestão 

de assentamento  

Não se aplica   Trata exclusivamente da 

edificação 
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11.4 Fortalecer esforços 

para proteger e 

salvaguardar o patrimônio 

cultural e natural do 

mundo 

Políticas públicas e 

Planejamento Urbano  

 

 

Contribui 

indiretamente  

Monitora a eficiência 

energética da construção 

que indiretamente 

demanda menos recursos 

naturais 

11.5 Até 2030, reduzir 

significativamente o 

número de mortes e o 

número de pessoas 

afetadas por catástrofes e 

substancialmente diminuir 

as perdas econômicas 

diretas causadas por elas 

em relação ao produto 

interno bruto global, 

incluindo os desastres 

relacionados à água, com o 

foco em proteger os 

pobres e as pessoas em 

situação de 

vulnerabilidade 

População vulnerável e 

Desastres nas Cidades   

Contribui 

indiretamente  

As construções possuem 

sistemas de mitigação 

ariscos (quedas de energia, 

incêndios e alagamentos) 

que refletem no 

desempenho energético  

11.6 Até 2030, reduzir o 

impacto ambiental 

negativo per capita das 

cidades, inclusive 

prestando especial atenção 

à qualidade do ar, gestão 

de resíduos municipais e 

outros 

Impacto Ambiental das 

cidades ao meio 

ambiente  

Contribui 

indiretamente  

 

Sistemas de tratamento de 

condicionamento de ar, 

iluminação afetam o 

desempenho e eficiência 

da energia elétrica  
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11.7 Até 2030, 

proporcionar o acesso 

universal a espaços 

públicos seguros, 

inclusivos, acessíveis e 

verdes, particularmente 

para as mulheres e 

crianças, pessoas idosas e 

pessoas com deficiência 

Desenho urbano: acesso 

e acessibilidade  

 

Não se aplica    Não há relação com o 

desempenho energético da 

construção   

11.a Apoiar relações 

econômicas, sociais e 

ambientais positivas entre 

áreas urbanas, periurbanas 

e rurais, reforçando o 

planejamento nacional e 

regional de 

desenvolvimento 

Planejamento e 

Desenvolvimento 

Nacional e Regional, 

áreas urbanas, rurais e 

periurbanas  

 

Se aplica   A análise de grupos de 

determinado uso podem 

ser úteis para políticas 

públicas  

11.b Até 2020, aumentar 

substancialmente o 

número de cidades e 

assentamentos humanos 

adotando e 

implementando políticas e 

planos integrados para a 

inclusão, a eficiência dos 

recursos, mitigação e 

adaptação às mudanças 

climáticas, a resiliência a 

desastres; e desenvolver e 

implementar, de acordo 

com o Marco de Sendai 

para a Redução do Risco 

de Desastres 2015-2030, o 

gerenciamento holístico 

do risco de desastres em 

todos os níveis 

Políticas Públicas e 

Planos integrados para 

cidade e assentamento 

humano  

Contribui 

diretamente e 

indiretamente 

com eficiência 

energética e 

consumo de 

materiais  

Monitora o desempenho e 

eficiência do uso de 

tecnologias  
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11.c Apoiar os países 

menos desenvolvidos, 

inclusive por meio de 

assistência técnica e 

financeira, para 

construções sustentáveis 

e resilientes, utilizando 

materiais locais 

Construções  Contribui 

diretamente  

 

Consumo energético de 

edificações em operação 
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No Apêndice 6:  Correlação entre o Edíficio Birmann 21 e as Metas do ODS 11. 

Meta  Alvo da Meta  

 

Birmann 21   Características 

Identificadas  

11.1 Até 2030, garantir o acesso de 

todos à habitação segura, adequada 

e a preço acessível, e aos serviços 

básicos e urbanizar as favelas 

Construção 

(habitação), 

Serviços Básicos e 

Urbanização 

 

 

Não se aplica   Diferença de uso 

11.2 Até 2030, proporcionar o 

acesso a sistemas de transporte 

seguros, acessíveis, sustentáveis e a 

preço acessível para todos, 

melhorando a segurança rodoviária 

por meio da expansão dos 

transportes públicos, com especial 

atenção para as necessidades das 

pessoas em situação de 

vulnerabilidade, mulheres, 

crianças, pessoas com deficiência e 

idosos 

Transporte público e 

mobilidade urbana 

Contribui 

indiretamente, 

em função da 

proximidade e 

do acesso ao 

transporte 

público 

Acesso lateral ao lado do 

sistema de transporte 

público (ônibus, metrô e 

trem) contribuem para 

aproximar a moradia do 

colaborador do seu local 

de trabalho 

 

11.3 Até 2030, aumentar a 

urbanização inclusiva e sustentável, 

e as capacidades para o 

planejamento e gestão de 

assentamentos humanos 

participativos, integrados e 

sustentáveis, em todos os países 

Urbanização, 

Planejamento e 

Gestão de 

assentamento  

Não se aplica   Uso de um terreno 

privado e não de uma 

urbanização privada  

11.4 Fortalecer esforços para 

proteger e salvaguardar o 

patrimônio cultural e natural do 

mundo 

Políticas públicas e 

Planejamento 

Urbano  

 

 

Contribui 

indiretamente  

Políticas internas de 

consumo de água e gestão 

de resíduos 

11.5 Até 2030, reduzir 

significativamente o número de 

mortes e o número de pessoas 

População 

vulnerável e 

Contribui 

indiretamente 

pelas 

Sistema de detecção e 

combate a incêndio e  
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afetadas por catástrofes e 

substancialmente diminuir as 

perdas econômicas diretas causadas 

por elas em relação ao produto 

interno bruto global, incluindo os 

desastres relacionados à água, com 

o foco em proteger os pobres e as 

pessoas em situação de 

vulnerabilidade 

Desastres nas 

Cidades   

prevenções 

aos desastres 

naturais e 

serviços  

geradores para queda de 

energia  

11.6 Até 2030, reduzir o impacto 

ambiental negativo per capita das 

cidades, inclusive prestando 

especial atenção à qualidade do ar, 

gestão de resíduos municipais e 

outros 

Impacto Ambiental 

das cidades ao meio 

ambiente  

Contribui 

diretamente 

com a 

qualidade do 

conforto 

ambiental e 

gestão de 

resíduos 

 

Forro, insuflamento e 

retorno pelas luminárias e 

troffer perimetral VAV, 

Automação predial, 

software Niagara, Sistema 

de ventilação central com 

exaustão na cobertura do 

edifício, Tratamento 

Acústico, Gestão de 

Resíduos 

11.7 Até 2030, proporcionar o 

acesso universal a espaços públicos 

seguros, inclusivos, acessíveis e 

verdes, particularmente para as 

mulheres e crianças, pessoas idosas 

e pessoas com deficiência 

Desenho urbano: 

acesso e 

acessibilidade  

 

Contribui 

diretamente 

com a questão 

da 

acessibilidade   

Acessibilidade 

arquitetônica e número de 

vagas PNE. Selo 

Acessibilidade  

11.a Apoiar relações econômicas, 

sociais e ambientais positivas entre 

áreas urbanas, periurbanas e rurais, 

reforçando o planejamento nacional 

e regional de desenvolvimento 

Planejamento e 

Desenvolvimento 

Nacional e 

Regional, áreas 

urbanas, rurais e 

periurbanas  

 

Não se aplica   Edifício de uso privado  
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11.b Até 2020, aumentar 

substancialmente o número de 

cidades e assentamentos humanos 

adotando e implementando 

políticas e planos integrados para a 

inclusão, a eficiência dos recursos, 

mitigação e adaptação às mudanças 

climáticas, a resiliência a desastres; 

e desenvolver e implementar, de 

acordo com o Marco de Sendai para 

a Redução do Risco de Desastres 

2015-2030, o gerenciamento 

holístico do risco de desastres em 

todos os níveis 

Políticas Públicas e 

Planos integrados 

para cidade e 

assentamento 

humano  

Contribui 

diretamente e 

indiretamente 

com 

eficiência 

energética e 

consumo de 

materiais  

Possui uso e operação 

eficiente de energia 

elétrica, consumo de água 

e gestão de resíduos  

11.c Apoiar os países menos 

desenvolvidos, inclusive por meio 

de assistência técnica e 

financeira, para construções 

sustentáveis e resilientes, 

utilizando materiais locais 

Construções  Contribui 

diretamente  

 

Edifício registrado em 

vias de recertificar 

LEED 
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Apêndice 7: Entrevista Semi estruturada 

 

1. Agenda:  

1.1. Entrevista:  

1.2. Local:  

1.3. Data:  

1.4. Duração: 60 minutos 

2. Introdução  

2.1. Apresentação do pesquisador:  

2.2. Objetivo geral do trabalho:  

2.3. Objetivo específico do trabalho   

2.4. Metodologia 

2.5. Autoriza a utilizar as informações da entrevista na dissertação?    

2.6. Autoriza citar o nome da empresa na dissertação?  

2.7. Podemos assinar um termo de confidencialidade? 

2.8. Autoriza citar seu nome na dissertação?    

3.   Caracterização do entrevistado   

3.1. Nome:  

3.2. Idade:   

3.3. Origem:  

3.4. Empresa:  

3.5. Cargo:    

3.6. Tempo de empresa  

3.7. Graduação:  

3.8. Pós-graduação:  

3.9. Qual é sua formação?  

3.10. Você é um profissional acreditado no processo de certificação GBC?  

3.11. Qual é seu papel no processo da certificação LEED?  

4. Atuação da empresa  

5. Crescimento demográfico e urbanização:  

5.1. Qual é a sua opinião sobre o crescimento demográfico e a urbanização?  

6. Você conhece a Agenda  2030 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Sabia 

que temos o ODS 11 – Cidades Sustentáveis?  
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7. Como aplicar os ODS na Cidade de São Paulo: ODS 11:  

8. Sustentabilidade e São Paulo é: 

9.  Acreditação LEED  

10.  Certificado GBC:  

11. Processo de Certificação   

11.1. Qual é a contribuição desta certificação GBC para a sustentabilidade urbana?  

11.2. A intenção da certificação foi do Arquiteto e Urbanista e cliente, outra 

situação?  

11.3. Foi feito um estudo de viabilidade técnica-econômica da certificação LEED 

comprovando as economias de água, energia, CO2 e resíduos?  

11.4. Quais os principais benefícios gerados por esta certificação GBC (pós 

ocupação) para a cidade? Possui dados específicos?  

11.5. Houve uma avaliação pós-ocupação para acompanhar a certificação LEED?  

11.6. O edifício promove efetivamente bem estar ao usuário?     

12. Cidades Sustentáveis 

12.1. A certificação LEED contribui ou não para a cidade de São Paulo ser mais 

sustentável? De que maneira? 

13. Planeta Sustentável  

13.1. A certificação LEED contribui ou não para um planeja mais sustentável? De 

que maneira? 

14. Há uma correlação entre Construção Certificada GBC, Cidade Sustentável SP e 

Planeta Sustentável?   

15. Outras   

15.1. Há alguma algo ou alguma particularidade quanto a certificação que gostaria  

de comentar ? 

 

 


