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Relatório - Quota Ambiental da Cidade de São Paulo
Colaboração do Conselho Brasileiro de Construção
Sustentável para o processo de criação da Quota
Ambiental no Município de São Paulo.

O Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS) trabalha para contribuir com os agentes da
cadeia da construção civil na adoção de práticas sustentáveis, visando promover a melhoria de vida da
população brasileira e a preservação do seu patrimônio natural. Ele se organiza em Comitês Temáticos
(CTs), com coordenadores especialistas no assunto de cada CT.

Antecedentes
O CBCS entende que a Quota Ambiental marca um significativo avanço para incorporação de quesitos de
sustentabilidade nos processos de construção do tecido urbano e que este instrumento deva ser
plenamente aproveitado. Dessa maneira, o CBCS dispôs-se a colaborar na formulação da Quota
Ambiental. Foram realizadas oito reuniões envolvendo o CT Projetos, CT Avaliação de Sustentabilidade e
CT Gerenciamento de Riscos. Também foi promovida uma sessão técnica sobre o assunto no 8º.
Simpósio Brasileiro da Construção Sustentável, ocorrido dia 22 de setembro de 2015. Para o
desenvolvimento dos estudos, o CBCS contou com o apoio de mais de 50 profissionais e reuniu-se com
diversas entidades do setor, como a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA), o
Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e
Comerciais de São Paulo (Secovi-SP), o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo
(Sinduscon-SP) e a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). Os trabalhos foram
desenvolvidos a partir do conhecimento da Quota, e iniciaram-se os estudos a cerca do assunto em
meados de junho de 2015, a partir da solicitação de reunião com a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano (SMDU) para ter conhecimento dos critérios utilizados na conceituação do
tema Quota Ambiental, ocorrida em sete de agosto de 2015.

Objetivo
Segundo o texto constante na Exposição de Motivos do PL 272/2015, “a Quota Ambiental e Taxa de
Permeabilidade Mínima, tem por finalidade promover a qualificação ambiental, em especial a
melhoria da retenção e infiltração da água nos lotes, a melhoria do microclima e a ampliação da
vegetação’’; e ainda;
”A Quota Ambiental trouxe uma perspectiva de qualificação ambiental associada à produção
imobiliária, fazendo com que o processo de produção e transformação do espaço urbano, em
especial o adensamento demográfico e construtivo, seja acompanhado de medidas de melhoria da
drenagem urbana - como dispositivos de retenção das águas pluviais e soluções paisagísticas
voltadas à infiltração da água no solo, quando o solo assim favorecer - e medidas de redução das
ilhas de calor e de melhoria da paisagem - por meio da arborização e do plantio de diversas espécies
vegetais”.
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Posicionamento
Acreditamos na avaliação holística, mencionando fragilidades e oportunidades de qualificação urbana,
de acordo com as características e objetivos de aprimoramento de cada região da cidade.
Desta forma, a Quota ambiental promove uma grande oportunidade para incentivar a sustentabilidade
nas construções. Uma metodologia construída setorialmente é essencial para o sucesso da Quota
Ambiental. Adicionalmente, questionamentos de como criar benefícios e estímulos que atraiam o
interesse do setor imobiliário e, ao mesmo tempo, criem benefícios para a sociedade devem ser
respondidos e atendidos pela Quota Ambiental. O cuidado para que a Quota Ambiental tenha a eficácia
pretendida exige estudos aprofundados de seus benefícios e das contrapartidas oferecidas.

Diagnostico Inicial
O diagnóstico inicial aponta as seguintes questões-chaves:
1- O objetivo inicial do Projeto de Lei é adequadamente cauteloso ao privilegiar, num primeiro
momento, as questões de drenagem e tratamento das ilhas de calor através da vegetação;
2- O zoneamento das variáveis, feito a partir da sobreposição dos diferentes mapas de dados
(demografia, temperaturas de superfície, pontos de alagamento e características geológicas) do
município é o caminho correto para a distinção da diversidade de situações que caracterizam a cidade;
3- Tecnologias e soluções que contribuem para atender os principais objetivos da Quota hoje não
estão contempladas. Soluções construtivas já presentes no mercado, como as chamadas superfícies frias,
que aumentam a refletância, poderiam integrar as estratégias do Projeto de Lei PL LPUOS 272
contribuindo para redução das ilhas de calor, mitigação do efeito estufa, economia de energia de
condicionamento de edifícios e aumento de conforto térmico interno.
4- A título de verificação dos efeitos da métrica proposta foram feitos ensaios com projetos
existentes e aprovados, mas isto ocorreu na vigência do Plano Diretor anterior. Para maior assertividade,
o mesmo procedimento deverá ser refeito, tomando-se em consideração o atual Plano Diretor, de modo
a confirmar ou não os resultados obtidos originalmente;
5- No Projeto de Lei só estão contempladas duas situações extremas de avaliação: a primeira que
considera apenas as questões de drenagem e vegetação e a segunda que considera as Certificações,
deixando de atingir a uma faixa intermediária que pode atender a uma proporção importante dos
contribuintes e empreendedores.

Desenvolvimento
A partir deste diagnóstico, a comissão do CBCS desenvolveu a seguinte análise:
É provavelmente necessária a avaliação para um ajuste da métrica com relação aos índices e
fórmulas propostos pelo Projeto de Lei. A comissão do CBCS elaborou ensaios em diferentes pontos da
cidade, sempre obedecendo ao atual Plano Diretor e Zoneamento, e obteve valores muito
desproporcionais, mostrando que uma mesma ação resulta ora em benefício importante, ora nem
consegue atingir o mínimo obrigatório, inviabilizando o empreendimento. Esta situação acaba atribuindo
valorização a determinadas áreas da cidade em detrimento de outras, o que pode levar a um
desequilíbrio real na ocupação do solo urbano.
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Há muitas formas de criar métricas e categorias para a qualificação da quota ambiental, sendo
possível uma revisão da métrica e criação de categorias intermediárias ou mesmo promoção de outras
métricas adicionais.
Além de intensificar a vegetalização e arborização urbana, combinar ações como estabelecer
critérios para a organização territorial e estimular construções com elevado desempenho térmico das
envoltórias (fachadas e coberturas), economia de água, etc. trazem potencial de melhoria nos quesitos
que se tem a intenção de atingir.
A proposta da comissão do CBCS nesta direção é a criação de uma categoria intermediária entre
a básica (obrigatória), a incentivada (ambas relativas à drenagem e vegetação) e a certificada
(certificações de sustentabilidade como LEED e AQUA), que foi denominada pelo CBCS como
SOCIOAMBIENTAL QUALIFICANTE, e que compreenderá NOVOS ATRIBUTOS, válidos para qualquer
Perímetro de Qualificação Ambiental, considerando ações promotoras da sustentabilidade que
INDEPENDEM DA ZONA URBANA e que GERAM BENEFÍCIO COLETIVO.
Para determinar a abrangência desta categoria intermediária, foi indicada pela comissão do CBCS a
utilização de abrangência já presente em instrumento legal municipal: de acordo com o art. 31 da Lei nº
14.933, de 5 de junho de 2009, que instituiu a Política de Mudança do Clima no Município de São Paulo:
“Lei específica deverá estabelecer fator de redução da contrapartida financeira à outorga
onerosa para empreendimentos que adotem tecnologias e procedimentos construtivos
sustentáveis, considerando, entre outros: I - o uso de energias renováveis, eficiência energética e
cogeração de energia;
II - a utilização de equipamentos, tecnologias ou medidas que resultem redução
significativa
das emissões de gases de efeito estufa ou ampliem a capacidade de sua absorção
ou
armazenamento;
III - o uso racional e o reúso da água;
IV - a utilização de materiais de construção sustentáveis.”
Considerando ainda os objetivos específicos a serem alcançados quando o Plano Diretor trata das Macro
Áreas, como a de Estruturação Urbana: “minimizar os problemas existentes nas áreas com riscos
geológico - geotécnicos, de inundações e decorrentes de solos contaminados e prevenção do surgimento
de novas ocupações e de situações de vulnerabilidade”, e, ainda, estabelecendo diretriz para a LPUOS:
“XXXIII - garantir, na aprovação de projetos de parcelamento e edificação, o uso seguro das áreas com
potencial de contaminação e contaminadas, inclusive aguas subterrâneas, de acordo com a legislação
pertinente”, a proposta é de se incluir o item:
V – remediação de terreno contaminado.
É necessária uma avaliação mais efetiva – verificando a métrica proposta sobre a ótica do
custo-benefício da melhoria no projeto. Por meio de avaliação preliminar, foi detectado pela comissão
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do CBCS e de colaboradores do Secovi-SP que existe uma desproporção entre o custo do investimento na
melhoria e o valor do benefício. Esta situação fará com que aqueles empreendedores que investirão em
melhorias continuem a ser os mesmos que fariam isto independentemente do incentivo, e com que
outros não se sintam estimulados a aderir ao plano, perdendo-se assim a oportunidade real de mudança
dos parâmetros da construção na cidade de São Paulo.

Metodologia
O CBCS entendeu que metodologicamente seria mais produtivo abordar o assunto subdividindo-o em
três sub temas:
i) Quota Básica - métrica de qualificação e análise financeira
ii) Novos atributos Socioambientais Qualificantes
iii) Áreas Contaminadas
Os estudos realizados consideraram também a elaboração de “cases práticos” utilizando o Simulador de
aplicação da Quota Ambiental disponibilizado pela SMDU, em projetos que adotam as novas tipologias
resultantes das disposições do novo Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, Lei 16050.
Para compreender a efetividade das propostas e o impacto financeiro dos serviços necessários ao
atendimento das estratégias ambientais necessárias à pontuação mínima da Quota Ambiental, foram
elaboradas planilhas de custo detalhadas, estipulando valor para cada item referente à Cobertura
Vegetal e Drenagem.
As primeiras avaliações mostraram resultados bastante dispares quanto ao atendimento da pontuação
mínima e custos envolvidos. Assim desenvolvemos um segundo modelo para análise estatística que
possibilitasse simulações diversas, considerando critérios pré-estabelecidos e tendo como variáveis o
tamanho dos lotes, a taxa de ocupação e o Perímetro de Qualificação Ambiental (PA). Ainda não tivemos
tempo hábil para aplicação do modelo e avaliação de dados, mas os resultados iniciais demonstram
dificuldades dos projetos em atingir a QA mínima em boa parte dos PAs.

Fragilidades/Dificuldades
1. Complexidade de aplicação
Foram feitos vários estudos aplicando a quota ambiental e houve bastante dificuldade no
preenchimento da tabela. Como exemplo, destacamos algumas dúvidas dos profissionais
envolvidos:
 “Palmeira – consideramos também as que serão plantadas em área ajardinada sobre laje?
Devemos considerar somente o projeto de compensação de DEPAVE ou consideraremos o
projeto de Paisagismo do empreendimento?”
 “Todos nossos exemplares arbóreos, existentes e preservados, estão na calçada – que foi
doada para a prefeitura por conta da Operação Urbana – Caso não possamos considerar
estes exemplares teremos apenas 1 exemplar arbóreo preservado dentro do imóvel, caso
contrario, teremos: 5 exemplares com DAP entre 20 e 30 cm / 9 exemplares com DAP entre
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30 e 40 cm/ 8 exemplares com DAP maior que 40 cm – uma diferença considerável. Além
disto destes exemplares teremos 4 Arecas Bambu com DAP maior que 10 cm, considerada
como PALMEIRA EXISTENTE – o que fica confuso é preenchemos como exemplar arbóreo
existente ou palmeira?”
 “Não está clara a diferença entre pavimento poroso e pavimento semipermeável sem
vegetação. O piso drenante 90% se enquadra em qual das opções?”
 “As indicações dos quadros a utilizar na planilha “características do projeto” estão trocadas
(fator de planejamento é quadro 6 e fator social é quadro 5).”
 “Para preenchimento do item Coeficiente de Aproveitamento Computável Pretendido, na
tabela Características do Projeto, somamos todas as áreas computáveis dos apartamentos e
dividimos pelo número de apartamentos (teremos apartamentos de 40, 70 e 80 m²) – é
desta maneira que deve ser calculado? Teremos uma média de 47,48 m²/unidade.”
2. Dificuldades de interpretação das estratégias ambientais
Em vários casos, há uma diferença grande de pontuação para itens com benefícios ambientais
similares, ou pontuações parecidas para itens com benefícios ambientais muito diferentes. Não
fica clara a estratégia ambiental.
3. Impossibilidade de atendimento do QA Mínimo
Em vários “cases” conduzidos, houve uma impossibilidade de atendimento da quota básica para
tipologias especificas de projeto em determinados perímetros ambientais.
Os resultados iniciais do modelo estatístico comprovam as dificuldades em se atingir a
QA mínima em muitos dos Perímetros Ambientais devido às quotas mínimas
estabelecidas e dos parâmetros de uso e ocupação do solo proposto. Esta dificuldade é
amplificada nas regiões com gabarito de 28m devido à alta taxa de ocupação das torres
que reduz consideravelmente a possibilidade de implantação de jardins sobre laje e o
plantio de arvores de pequeno porte.
4. Alta dispersão dos resultados devido ao grande número de variáveis existentes.
Percebemos que a partir dos parâmetros propostos, atingem-se resultados muito diferentes
entre si. Esta alta dispersão resulta em uma dificuldade grande em se calibrar os parâmetros das
quotas para garantir sua aplicação.
5. Custos Excessivos
Notou-se que há uma desproporção no custo para alcançar a pontuação mínima necessária.
Soluções têm o mesmo custo independente do local que será implantada, mas recebe benefícios
diferentes de acordo com perímetro.
6. Desalinhamento de conceitos
Falta de alinhamento entre a Quota Básica e as Certificações (ex: projetos que atendem
certificação não atendem a Quota Básica)
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7. Comprovação, manutenção e gestão dos atributos.
Muitos itens de projeto necessitam de manutenção e gestão para garantir seu benefício
ambiental. Há o desafio de como garantir que isso ocorra uma vez entregue a obra.

Recomendações
1. Necessidade de criar instrumento jurídico independente da Legislação de Parcelamento, Uso e
Ocupação (LPUOS) que possibilite adequações e avanços tecnológicos para qualificação ambiental. Há
uma constante evolução nas tecnologias voltadas para maior sustentabilidade, e é importante haver
espaço para incorporar essa evolução.
2. Propomos simplificar a LPUOS, apresentando os principais conceitos e princípios da Quota
Ambiental, remetendo a uma regulamentação técnica e especifica do poder executivo, outorgando
flexibilidade para a incorporação de novas soluções e tecnologias.
3. A sustentabilidade está fundamentada em três pilares: ambiental, econômica e social. Desta
forma, sugere-se criar um fator socioambiental para incentivar também a sustentabilidade social.
4. Criação de uma Quota Qualificante. A proposta dessa Quota Qualificante é valorizar outros
atributos da sustentabilidade além dos tratados na Quota Ambiental.
5. Proposta de Incentivo para Reutilização de Áreas Contaminadas.
Os itens 4 e 5 estão detalhados a seguir.
6. Simplificação dos itens que compõem o Simulador, reduzindo a quantidade e adequando
fatores.
Seguem recomendações especificas apontadas pelos paisagistas colaboradores:
COBERTURA VEGETAL
1) Achamos importante explicitar que o item cobertura vegetal deve considerar apenas as áreas
descobertas. Visto que jardim em áreas cobertas não tem eficiência para drenagem de águas
pluviais;
2) Nos itens B1 à B4 a definição de porte ficou por conta de listagens do DEPAVE. Sugerimos
simplificar o trâmite, pois o DEPAVE já legisla sobre outros assuntos dentro do terreno.
Recomendamos indicar DAP 5 cm e altura mínima de 3m para árvores; e mínima de 4m de altura
para palmeiras;
3) Para simplificar o cálculo, sugerimos que as árvores existentes com DAPs menores que os
constantes nos itens B5 à B8 sejam computadas todas como itens B1;
4) Itens B5 e B6 apresentam valores que se sobrepõe, tornando o cálculo confuso;
5) A fachada/muro verde deve ter parâmetros de definição, pois pode ser interpretado de maneira
oportunista;
6) Incorporar as calçadas de entorno dos empreendimentos para os itens Cobertura Vegetal e
Drenagem. Esta possibilidade pode gerar benefícios para o entorno e para prevenção de
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enchentes reduzindo áreas de escoamento das ruas. Incorporar também casos de lotes com
áreas doadas para o passeio público, pois acabam tendo a vegetação original preservada nesta
área não contabilizada.
7) Uso de espécies nativas para cobertura vegetal. A lei cita proteção da biodiversidade que só será
possível com uso de espécies nativas (espécies exóticas podem prejudicar as espécies locais
trazendo prejuízos à biodiversidade). Uso de espécies nativas gera também maior economia de
água para irrigação.

DRENAGEM
8- Para o cálculo de áreas impermeabilizadas no lote são descontadas dos tetos verdes c/ espessura
inferior à 40 cm (item C2). Como jardins rasos tem pouca capacidade de retenção de água, sugerimos
considerá-los impermeáveis.
9- Não entendemos porque o C2 (cobertura verde com esp. de substrato < 40cm) tem FATOR FD
maior que C1 (cobertura verde com esp. de substrato > 40cm), pois quanto maior a altura de substrato
maior a capacidade de reservação.
10- Item F necessita definição;
11- Achamos que o item F pavimento poroso também pode incorporar módulos subterrâneos de
reservação temporária SUDS;
12- Não entendemos porque os itens A3 (pavimento semi-permeável com vegetação) e F (pavimento
semi-permeável sem vegetação) tem FATOR FD maior que jardim sobre solo. Pela nossa experiência são
muito pouco permeáveis;
13- Achamos que o item H tem peso excessivo para o cálculo de drenagem D FINAL. Sugiro minimizálo para incentivar recursos de reservação alternativos, como jardins sobre lajes e coberturas e cisternas
de águas pluviais para reúso;
14- Achamos que o item drenagem deve incorporar itens de aproveitamento de águas pluviais, como
sistemas de armazenagem de água p/ irrigação;

Item 4: Criação de uma Quota Socioambiental Qualificante.
A proposta dessa Quota socioambiental qualificante é valorizar outros atributos da sustentabilidade
além dos tratados na Quota Ambiental.
O CBCS sugere a continuidade dos estudos para a comprovação dos benefícios da Quota Ambiental,
visando a real eficiência deste dispositivo proposto pela municipalidade.
Na visão do CBCS e entidades consultadas, a ampliação da Quota Ambiental para incluir outros fatores
que influenciam na sustentabilidade é benéfica para a cidade. Para tanto, o CBCS propõe, inicialmente, a
criação de Atributos Socioambientais Qualificantes, com a adição de um fator socioambiental (fator S)
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que adiciona pontos à Quota Ambiental proposta, considerando os fatores Drenagem e Vegetação. Os
critérios propostos organizam-se em cinco macro temas da sustentabilidade:
I.
II.
III.
IV.
V.

Uso de energias renováveis, eficiência energética e cogeração de energia;
Uso de soluções para redução de emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE);
Uso racional da água;
Emprego de materiais mais sustentáveis;
Remediação de terreno contaminado.

O item V foi estudado separadamente e está detalhado no item 5 deste documento.
As diretrizes consideradas na escolha dos fatores qualificantes são:
 Válidos para qualquer Perímetro de Qualificação Ambiental (independem da zona urbana);
 Requisitos relacionados a benefícios coletivos e para a cidade;
 Conceito de quota como qualificação urbana além de ambiental;
 Modelo legal que permita dinamismo para atualizações em função de evoluções tecnológicas do
setor;
 Equilíbrio entre os custos adicionais para implementação do atributo ou perdas relativas a certas
condições de projeto alteradas e os incentivos atribuídos;
 Requisitos relacionados com a redução de despesas do município/secretarias municipais;
 Válidos para edificações residenciais e não residenciais.
Fatores propostos:
I.

Uso de energias renováveis, eficiência energética e cogeração de energia;
1. Aberturas nas fachadas em ambientes de longa permanência: 100% do vão para iluminação
natural e área maior que 8% da área do piso para ventilação natural.
FATOR QUALIFICANTE: % abertura para iluminação natural e % abertura para ventilação
natural.
2. Instalação de sistemas alternativos ao da concessionária para a geração de energia elétrica
(utilizada pelo edifício ou exportada) ou para o aquecimento de água de forma a suprir uma
porcentagem específica do consumo energético previsto para o edifício.
FATOR QUALIFICANTE: % consumo energético suprido por sistema alternativo à
concessionária.

II.

Uso de soluções para redução de emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE);
3. Provisão e dimensionamento justificado dos espaços para a estocagem dos resíduos passíveis
de reaproveitamento ou reciclagem de modo independente dos resíduos ordinários.
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FATOR QUALIFICANTE: sim/não.
III.

Uso racional da água;
4. Instalação de hidrômetros que permitam setorização por unidade habitacional, no caso de
edificios residenciais, ou, no caso de outros tipos de edifícios, por sistema predial
(condicionamento de ar, irrigação, piscinas, por exemplo) ou por espaços relevantes (por
pavimento, por prumada, por função, por extensão relevante, por exemplo).
FATOR QUALIFICANTE: esquemático dos hidrômetros instalados.
5. Instalação de sistema de aproveitamento de água para fins não potáveis (águas pluviais, águas
subterrâneas, águas residuais de sistemas e equipamentos prediais) – caso haja o
aproveitamento de águas pluviais, o sistema deve ser dissociado do sistema de
retenção/retardo.
FATOR QUALIFICANTE: sim/não.

IV.

Emprego de materiais mais sustentáveis;
6. Aquisição de 100% da madeira com certificação florestal FSC ou CERFLOR (Inmetro) para os
elementos: estruturais, esquadrias, forros, pisos e painéis e aquisição de 100% da madeira obtida
de fornecedor cadastrado no CADMADEIRA - Cadastro Comerciantes de Madeira do Estado de
SP.
FATOR QUALIFICANTE: apresentação da documentação.
7. Investimentos em melhorias de infraestruturas ou de equipamentos urbanos, além das
exigidas pela legislação, que beneficiem o entorno do empreendimento ou a cidade.
FATOR QUALIFICANTE: % investido sobre custo total do empreendimento.

Em relação ao Fator FC de incentivo à certificação, o CBCS sugere que seja incluída a classificação de nível
de eficiência energética (Inmetro/Procel) dentre as que serão aceitas para fins de comprovação do
incentivo de Certificação, cf. Parágafo 6º. do Art. 78 do Projeto de Lei No. 272/2015.
Em relação à Quota Socioambiental Qualificante, sugerimos que o incentivo possa ser tanto
URBANÍSTICO (ex: liberação de gabarito) como FINANCEIRO (desconto na Outorga). O fator S obtido seria
somado ao fator da Quota Ambiental Básica (D e V).

Item 5: Proposta de Incentivo para Reutilização de Áreas Contaminadas
A Lei estadual no 13.577/2009 e seu regulamento (Decreto Estadual 59.263/2013) determinam como seu
objetivo o uso sustentável do solo, por meio, entre outros, da promoção da remediação das áreas
contaminadas e das águas subterrâneas (incisos V e VI do artigo 2º da lei) e do incentivo à reutilização de
áreas remediadas. Portanto, independentemente de ser já uma obrigação legal a reparação de passivos
ambientais, o próprio legislador já prevê a criação de incentivos para esta finalidade.
De acordo com a legislação estadual a obrigação do poluidor é a mitigação do risco ambiental e risco à
saúde humana. A mitigação pode representar a permanência do passivo ambiental na área pelo uso de
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medidas institucionais e de engenharia que neutralizem os riscos existentes. Medidas de remediação,
por outro lado, representam a possibilidade de efetiva restauração do ambiente degradado,
restabelecendo a qualidade ambiental para o uso dos recursos naturais (solo e água subterrânea).
A lei estadual traz um rol meramente exemplificativo dos instrumentos do sistema de proteção da
qualidade do solo e para o gerenciamento de áreas contaminadas, que inclui o Plano Diretor e a
legislação de uso de ocupação do solo (art. 4º, inciso VI da lei estadual). O computo do gerenciamento de
áreas contaminadas na Quota Ambiental será um novo instrumento nesse sentido.
Além disso, o incentivo poderá propiciar a aceleração do processo de remediação de áreas
contaminadas, requalificando estas áreas em menor tempo.
Baseado nos argumentos acima, propomos a criação de um fator para reutilização de áreas
contaminadas a ser acrescentado à Quota Ambiental:
Fator 1 – remediações com metas baseadas no risco*- adiciona 20% no benefício concedido ao
empreendimento à Quota Ambiental.
Fator 2 – remediações com metas baseadas no limite de intervenção CETESB** – permite a quebra de
gabarito ou adiciona 50% no benefício concedido ao empreendimento à Quota Ambiental.
*remediação baseada no risco estabelece redução da massa de contaminantes para níveis aceitáveis de
risco à saúde humana ou aos bens a proteger.
** remediação baseada no limite de intervenção CETESB estabelece a redução da massa de
contaminantes para níveis que eliminem os riscos à saúde humana ou aos bens a proteger.
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O CBCS apoia a construção sustentável como meio de prover um ambiente construído seguro, saudável e confortável enquanto
simultaneamente limita o impacto sobre os recursos naturais.
Utilizará sua posição como liderança reconhecida para desenvolver e disseminar informações técnicas, normas, programas
educacionais e pesquisas sobre aspectos de importância social para promover a sustentabilidade.
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