
dos discursos preocupados com a mudança climática, a
Hearst Tower é um argumento e tanto. Com 182 m de altu-
ra, as faces formadas por triângulos de aço e vidro, o edifí-
cio já virou cartão postal de Nova York. Fica na esquina da
Oitava Avenida com a rua 57 e é a sede do grupo de comu-
nicação Hearst, que controla dezenas de jornais, revistas e
canais de televisão.

"A companhia acreditava que, com os atuais problemas de
emissão de gases-estufa e aquecimento global, entre outras
crises ecológicas, construir um prédio verde era a coisa certa
a fazer", afirma Lou Nowikas, diretor de instalações da Hearst.

Dotada de sensores para detectar quando as salas estão
vazias e desligar a luz e de equipamentos e sistemas inteli-
gentes que aproveitam a ventilação e a iluminação natural,
a torre consome 22% menos energia do que um edifício con-
vencional. O teto foi desenhado para coletar a água da chu-
va, aproveitada nos equipamentos de ar condicionado e na
irrigação dos jardins. Todo o lixo produzido é reciclado, alguns
materiais são reutilizados, há limitações ao fumo e controle
da emissão de dióxido de carbono.

Com tudo isso, o Hearst
foi o primeiro prédio da ci-
dade a receber a certifica-
ção Ouro do Leed (Lideran-
ça em Energia e Design
Ambiental, da sigla em in-
glês), em setembro do ano
passado. O selo de quali-

dade é distribuído pelo
U.S. Green Building Council
(Conselho de Prédios Ver-
des dos EUA), uma organi-
zação sem fins lucrativos
que desenvolveu um siste-
ma de avaliação do impacto
causado pelos edifícios.

"Pode-se dizer que a clas-
sificação Leed é uma manei-
ra imediata e mensurável de
reduzir a mudança climáti-
ca", afirma Ashley Katz, por-





ta-voz da entidade. Ela baseia essa afirmação em números
que impressionam. Nos EUA, os prédios são responsáveis
por 70% do consumo de eletricidade, gastam 56,8 trilhões
de litros de água por ano e geram 39% do gás carbônico. Os
"verdes" apresentam uma redução de 30% a 50% na ener-
gia, cortam 38% da emissão de gás carbônico, produzem
70% menos lixo e usam 40% menos água. Atualmente, há
no mundo 1.059 projetos com a certificação Leed e 7.843 à
espera de obter o atestado -em território americano, 992 e
7.462 respectivamente.

Os padrões de prédio verde também serão adotados pe-
lo Bank of America na sua nova sede nova-iorquina, que de-
ve ficar pronta em 2008. Situada na rua 42 com a Sexta
Avenida, perto de Tirnes Square, a torre terá 55 andares e
288 m de altura. Suas janelas amplas permitirão o máximo
de aproveitamento da luz do sol. A água será reaproveitada,
e um gerador próprio de eletricidade suprirá boa parte das
demandas de energia. Os sistemas de aquecimento e ar con-
dicionado terão controle individual por unidade, o que deve
proporcionar mais conforto e economia de energia. O filtro
de ar removerá 95% das impurezas. Um monitor vai indicar
quando o nível de gás carbônico estiver alto demais e per-
mitir a entrada de ar puro.

Para os especialistas, o fato de as pessoas estarem dis-
postas a fazer mudanças profundas em suas casas e locais
de trabalho é um sinal de que, dessa vez, a onda verde não
se restringirá a um modismo. "Percebemos que a Hearst
Tower se tornou um catalisador para uma nova consciência
ecológica na companhia toda. Nossas várias divisões ado-
taram comportamentos sustentáveis, e também aos forne-
cedores são feitas solicitações para que melhorem as suas
práticas", conta Nowikas.



Como o presidente George W. Bush demorou a reconhe-
cer a ameaça do aquecimento global, restou às lideranças
políticas regionais -como o governador da Califórnia, Arnold
Schwarzenegger, e o ex-vice-presidente Al Gore- chamar a
atenção para o tema, e aos empresários e às organizações
do terceiro setor, colocar a mão na massa.

"O investidor americano acredita mais. Fora dos EUA, ain-
da acham que se trata de marketing", lamenta Luiz Henrique
Ceotto. diretor de Construção e Projetos da construtora
Tishman Speyer no Brasil. Ele estima que o gasto extra pa-
ra equipar um edifício sustentável varia de 2% a 7% do pro-
jeto e é recuperado em dois anos. na média. Além disso, diz
ele, as mudanças são uma garantia de que o prédio não vai
se tornar obsoleto tão cedo.

"Mas de nada adianta tudo isso se os administradores do
condomínio não se comprometerem com a questão. Se o
síndico achar que os apetrechos não servem para nada ou
encarecem a taxa mensal, simplesmente desliga e aí vai tu-

do por água abaixo." Por isso,
tanto os gestores quanto os
moradores e empregados
das empresas instaladas em
prédios verdes devem pas-
sar por cursos que ensinam
as suas vantagens.

A Tishman Speyer está à
frente, no Brasil, de dois em-
preendimentos que contam
com a pré-certificação Gold
do Leed: o Rochaverá Cor-
porateTowers, em São Paulo,
e o Ventura Corporate To-
wers, no Rio de Janeiro (leia
texto na pág. 90). "Eu mes-
mo não era muito ligado nes-
ses assuntos e fui convenci-
do pelo meu filho. Passei a
ler, a estudar, e vejo que não
tem mais volta. Antes, achá-
vamos que somente gera-
ções à nossa frente senti-
riam as conseqüências do
problema, mas agora sabe-
mos que a probabilidade de
uma catástrofe em 50 anos
é grande", diz Ceotto.

O engenheiro teme a bana-
lização do conceito de prédio
verde. "Não se pode achar
que participar da coleta sele-
tiva do bairro ou ter um jar-
dim bonito significa que o edi-
fício é sustentável. Não é. Não
há tecnologia que resolva se
o ser humano não modificar
a sua própria ação."



Demorou, mas chegou. Uma década depois de as ONGs
norte-americanas e européias começarem a escrever suas
cartilhas para definir a chamada "arquitetura sustentável",
São Paulo passa a figurar na lista de cidades com edifícios
"oficialmente verdes": Estão para ser lançados os três pri-
meiros empreendimentos do município que seguem nor-
mas internacionais -no caso a Leed (Leadership in Energy
and Environmental Design), dos EUA.

É apenas um dos parâmetros internacionais. Existem ou-
tros similares no mundo -na Inglaterra, por exemplo, é mais
utilizado o Building Research Establishment Environmental
Assessment Method. Mas o Leed é "um bom modelo para
construtoras do Brasil", segundo Octavio Pires, arquiteto es-
pecializado em ecologia urbana e desenvolvimento sustentá-
vel, com mestrado na Yale Univesity. "Tem normas exeqüíveis
e credibilidade internacional, especialmente para empresas
acostumadas a investir em empreendimentos sustentáveis.
Algumas multinacionais só ocupam imóveis certificados", diz.

É por conta dessa demanda empresarial que dois dos no-
vos edifícios, ambos na marginai Pinheiros, são de uso co-
mercial: o Eldorado BusinessTower, da Gafisa, com 32 anda-
res; e o Rochaverá Plaza, o maior deles, com quatro torres

de 17 andares, orçado em R$ 300 milhões. O terceiro em-
preendimento da tríade ecológica, o Ecolife Independência,
fica próximo ao museu do Ipiranga. É um residencial do gru-
po Esfera que deve ficar pronto em 2008, mas que já tem si-
milares prontos para serem ocupados, um deles no Butantã.

Os projetos dos três edifícios já passaram pela primeira
etapa da certificação: tiveram suas plantas analisadas pe-
la USGBC e receberam uma espécie de pré-atestado. A cer-
tificação final só pode ser dada depois que o prédio estiver
em uso. Até os hábitos de seus ocupantes são fatores deci-
sivos perante a avaliação: quem mora em um edifício ver-
de tem de seguir uma espécie de manual que, entre outros
quesitos, exige a separação de materiais recicláveis.

Sobre a aparência física de cada projeto, não há muita di-
ferença a olho nu. Em geral, as características estão por trás
das paredes, na fiação, no sistema de condicionamento de
ar, na distribuição de tubulações hidráulicas e em outros pon-
tos estruturais. "A arquitetura verde se fundamenta no em-
prego de tecnologia, sendo que os grandes vilões a serem
combatidos são os consumos de energia e de água", diz
Roberto Aflalo, do Aflalo & Gaspermi, escritório que projetou
o Eldorado Business Tower.



Em comum, os dois empreendimentos comerciais têm 1)
forro flutuante ou piso elevado para comportar fios e cabos
óticos, fundamentais na instalação de detectores que acio-
nam o sistema de iluminação na presença humana; 2) reu-
tilização da água condensada pelo ar-condicionado; 3) rea-
proveitamento da água das torneiras nos sanitários; 4) fa-
chadas de vidro para aproveitar a luminosidade e reduzir o
calor; 5) elevadores que armazenam energia da frenagem
e a usam na aceleração; 6) produção de energia com recur-
sos próprios -solar, por exemplo.

No projeto residencial, a caracterização de um perfil ver-
de é mais simples. Área reflorestada, recuperação de solo
contaminado, uso de madeira de demolição, produção mí-
nima de resíduos durante a obra e construção de "shafts"
-um vão vertical para passagem de tubulações, o que evi-
ta o recorte nas paredes e lajes em manutenções futuras-
são alguns dos diferenciais. Os apartamentos também pos-
suem churrasqueira à base de lava vulcânica, que não pro-
duz resíduo, na varanda.

Para se adequarem às normas da Leed, esses empreendi-
mentos contratam empresas de consultoria, como a
Sustentax, que chegam a cobrar R$ 250 mil por projeto.
Somada ao custo de materiais, a consultoria pode elevar o or-
çamento de um edifício verde em até 30%. A contrapartida,
dizem as construtoras, é a promessa de condomínios mais
baratos, com a redução no consumo de água e energia.

"Se São Paulo seguir a tendência internacional, os edifí-
cios verdes tendem a proliferar. A médio prazo, não tenho
dúvida de que haverá desvalorização significativa dos imó-
veis convencionais", acredita Newton Figueiredo, presiden-
te da Sustentax.

Octavio Pires faz a mesma aposta. Segundo ele, na recente
crise imobiliária dos EUA, os imóveis menos prejudicados fo-
ram aqueles que possuíam algum tipo de certificação verde.
"Conforme o movimento [dos verdes] for se solidificando, con-
siderando-se futuras crises no consumo de energia e água, os
móveis verdes vão ter valor maior do que os convencionais.
Os prédios sem certificado podem se tornar obsoletos", acha.



Só que esse movimento verde pressupõe uma disciplina
que, se não for levada a sério, pode gerar problemas. Para per-
manecer com um certificado da Leed, por exemplo, cada pré-
dio teria de passar por uma inspeção bianual da LJSGBC, sen-
do que cada avaliação chega a custar R$1 por metro quadra-
do. "Dependendo do comportamento dos condôminos e das
propostas dos síndicos, os prédios podem sofrer descaracte-
nzação, especialmente os residenciais. Por isso, o certificado
vale só por dois anos", diz Figueiredo.

Para garantir o bom uso do edifício, as construtoras de-
vem investir em ações educativas, como defende o presi-
dente da Esfera, Luiz Fernando do Valle. "A chegada dos edi-
fícios verdes não é um coisa isolada, ela contribui para a
criação de uma cultura inteira." Na prática, a conscientiza-
ção se formaliza em manuais e até cursos preparatórios,
que têm como alunos os compradores de cada imóvel. A ex-
periência de ensinar os condôminos a usar o prédio está
prestes a ser testada pó Ecolife do Butantã.

A arquiteta Luciane Fregni, 35, que comprou um apartamen-
to de três quartos no edifício, diz que a construtora já marcou
a aula inaugural, para falar do uso da área comum. Para ela,
que vai se casar daqui a um mês, o perfil ecológico do edifício
foi fundamental na hora da escolha. "Tenho o hábito de sepa-
rar latinhas e garrafas pet, e desde pequena considero água
um artigo de luxo", conta. Sua opção também leva em consi-
deração a promessa de um condomínio 20% mais baixo, se
comparado ao valor das contas de um edifício similar. "Mas is-
so a gente só vai poder atestar depois da mudança."

O manual do Butantã Ecolife prevê geração de renda a
partir da venda de recicláveis recolhidos dentro do condo-
mínio, o que também pode contribuir para a redução das
contas. O público-alvo é a classe média, com renda familiar
de R$ 5.000 a R$ 12 mil. Os apartamentos custam entre
R$ 150 mil e R$ 300 mil, A churrasqueira ecológica é um
dos pontos de destaque. E o marketing do empreendimen-
to, obviamente, aproveita bem esse detalhe.

Text Box
Fonte: Morar, p. 86-92, 26 out. 2007.




