
 
Informações à imprensa  
Novembro de 2012  

 

Publicação “Guia de Sustentabilidade na Arquitetura: diretrizes de 

escopo para projetistas e contratantes” tem lançamento no MCB 

 
Programação do evento, organizado pela AsBEA, inclui debate com o 

tema “Práticas sustentáveis melhorando cidades: os casos de Rio e SP”  
 

Debate: 29 de novembro, quinta-feira às 17h 

Lançamento do livro: 29 de novembro, quinta-feira às 19h30  

 
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Estado da Cultura, e a AsBEA – 
Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, realizam no dia 29 de novembro, quinta-
feira às 19h30, o lançamento do ”Guia de Sustentabilidade na Arquitetura: diretrizes de 
escopo para projetistas e contratantes”. A publicação oferece diretrizes para projetistas e 
contratantes, listando as exigências a serem seguidas para a adequação de projetos 
sustentáveis. A programação do evento inclui ainda, entre 17h e 19h, debate com especialistas 
em arquitetura e urbanismo sobre o tema “Práticas sustentáveis melhorando cidades: os casos 
de Rio e SP”. Ambas as atividades são gratuitas.  
 
O ”Guia de Sustentabilidade na Arquitetura” lista as exigências a serem inseridas em 
documentos elaborados pelos contratantes de projetos sustentáveis. O objetivo do livro é 
alinhar, entre contratante e contratado, os principais tópicos que deverão ser abordados no 
desenvolvimento do projeto, desde o levantamento das condições locais e do entorno do 
terreno, até os parâmetros de conforto, manutenção, durabilidade dos componentes e vida 
útil da edificação. 
 
Antes do lançamento, acontecerá debate sobre os benefícios da adoção de práticas 
sustentáveis na melhoria das cidades com base nos exemplos do Rio de Janeiro e de São Paulo. 
Participam das palestras o presidente da AsBEA, Eduardo Sampaio Nardelli, o vereador Nabil 



Bonduki, o presidente do Conselho Brasileiro da Construção Sustentável, Marcelo Takaoka, o 
vice-presidente de sustentabilidade do SECOVI, Ciro Scopel, a coordenadora do grupo de 
trabalho de sustentabilidade da AsBEA, Milene Abla Scala, entre outros especialistas na área. 
 
Veja abaixo a programação completa do debate: 
 
Debate “Práticas sustentáveis melhorando cidades: os casos de Rio e SP”  
 
17h às 17h10  
Abertura - "Guia de Sustentabilidade na Arquitetura: diretrizes de escopo para projetistas e 
contratantes" 
Palestrante: arquiteta Milene Abla Scala - Coordenadora do Grupo de Trabalho de 
Sustentabilidade AsBEA     
 

17h10 às 17h15 

Apresentação institucional AsBEA 
Palestrante: arquiteto Eduardo Sampaio Nardelli - Presidente AsBEA  
 

17h15 às 17h35 

A experiência de Nova York, Paris e Chicago 
Palestrantes: arquitetas Eloise Amado, Ana Rocha e Ana Lucia Siciliano - Membros do Grupo de 
Trabalho de Sustentabilidade AsBEA 
 

17h35 às 17h55 

O Exemplo da Qualiverde 
Palestrante: Pedro Rolim - Coordenador do Programa Qualiverde (a confirmar) 
 

17h55 às 18h15 

Perspectivas para uma gestão sustentável na cidade de São Paulo 
Palestrante: vereador Nabil Bonduki      
  
18h15 às 18h25 

Visão do incorporador do caminho crítico para implementação das boas práticas. 
Palestrante: Ciro Scopel - Vice-presidente de sustentabilidade do SECOVI  
 

18h25 às 18h35 

Políticas públicas  
Palestrante: Marcelo Takaoka - Presidente do  CBCS - Conselho Brasileiro da Construção 
Sustentável  
     
18h35 às 19h 

Debate  
Mediador: arquiteta Milene Abla Scala 
Integrantes: Eduardo Sampaio Nardelli, Eloise Amado, Ana Rocha, Ana Lucia Siciliano, Pedro 
Rolim (a confirmar), Nabil Bonduki, Ciro Scopel, Marcelo Takaoka. 
 
 
Sobre a AsBEA  

Fundada em 1973, a AsBEA - Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura é uma 
entidade independente, de abrangência nacional, sediada na cidade de São Paulo. É a única 
representante desta atividade empresarial que congrega escritórios e empresas fornecedoras 
de produtos e serviços do setor de arquitetura e construção civil. O seu papel é contribuir para 



a contínua evolução no campo da arquitetura, para a valorização da sua importância no 
desenvolvimento urbano e melhoria qualitativa da construção civil do País. 
 

Sobre o Museu da Casa Brasileira 

O Museu da Casa Brasileira se dedica às questões da cultura material da casa brasileira. É o 
único do país especializado em design e arquitetura, tendo se tornado uma referência nacional 
e internacional nesses temas. Dentre suas inúmeras iniciativas destaca-se o Prêmio Design 
Museu da Casa Brasileira, realizado desde 1986, e que comemora este ano sua 26ª edição.   
  
SERVIÇO:  

 

Lançamento “Guia da Sustentabilidade na Arquitetura: diretrizes de escopo para projetistas 

e contratantes” 

29 de novembro às 19h30- Gratuito 

 

Debate “Práticas sustentáveis melhorando cidades: os casos de Rio e SP” 

29 de novembro das 17h às 19h - Gratuito 

 

Realização: MCB e AsBEA 
Apoio: Cebrace, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Deca, Design On, Gail, Holcim, 
Marelli e Sherwin Williams    
 

Local: Museu da Casa Brasileira 
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano  
Tel.: (11) 3032-3727 
 
Estacionamento: De terça a sábado até 30 minutos, grátis; até 2h, R$ 12. Demais horas: R$ 2  
Acesso a pessoas com deficiência / Bicicletário com 20 vagas 
 

Visitas orientadas: (11) 3032-2564 / agendamento@mcb.org.br  
Site: www.mcb.org.br    
Redes sociais: www.facebook.com/museu.dacasabrasileira / Twitter: @mcb_org 
 
Informação para a imprensa – Museu da Casa Brasileira 

Filipe Bezerra - Coordenador de comunicação | comunicacao@mcb.org.br  
Mercedes Guilloux - Assistente de comunicação | assistcomunicacao@mcb.org.br  
Izabelle Prado - Assistente de comunicação | assist2comunicacao@mcb.org.br  
 
Informações para a imprensa - Secretaria de Estado da Cultura 

Renata Beltrão - (11) 2627-8166 rmbeltrao@sp.gov.br  
Giulianna Correia – (11) 2627-8243 gcorreia@sp.gov.br  
 
 


