
onstrutoras, incorporado-
ras, imobiliárias e univer-
sidades já voltam seus
olhos - e cálculos - para o
segmento dos chamados
"edifícios verdes", que,

_ além de provocar baixo
impacto ambiental na fase de constru-
ção ou reforma, têm custos menores
de manutenção com a economia de
energia, água e resíduos.

A movimentação em torno da cons-
trução ecológica pode ser medida
pelos pedidos de certificação. Em
2007, havia apenas um edifício certifi-
cado no Brasil, a agência do banco
ABN Amro, no município de Cotia, em
São Paulo. Este ano, já são 47 pedidos
de certificação pelo Leadership in
Energy and Environmental Design
(LEED), desenvolvido pelo U.S. Green
Building Council (USGBC), padrão es-
colhido pelos Estados Unidos.

"A tendência é a construção susten-
tável crescer nos próximos três a cinco
anos, principalmente por causa dos
aumentos dos preços de energia e
água, que vão encarecer ainda mais os
custos de manutenção dos edifícios
comerciais", afirma Luiz Henrique
Ceotto, diretor de projeto e construção
da Tishman Speyer no Brasil, gigante
americana da área de construção.

A empresa construiu e comerciali-
za o edifício verde Rocheverá, ao lado
dos shoppings Morumbi e Market
Place. Orçado em R$ 600 milhões, o
edifício, de 17 andares, tem materiais
reciclados, madeira certificada, senso-



mento das torres de refrigeração.
Os clientes, afirma Ceotto, não pa-

garão mais caro pelos itens de susten-
tabilidade, apesar do custo final ter
ficado entre 5% e 7% mais alto. Para o
investidor, esse gasto "é um seguro de
que os prédios não ficarão obsoletos".

Custo x benefício. Mesmo com os
custos adicionais da obra e também
para obter a certificação de sustenta-
bilidade, segundo Nelson Kawakami,
diretor-executivo do Green Building
Council Brasil, as vantagens compen-
sam: condomínio menor, vendas mais
rápidas dos imóveis ou aluguéis mais
altos para os edifícios ecológicos. "A
certificação dá credibilidade ao
empreendimento", ressalta.

Pelos dados do Green Building, os
custos variam de 0,5 a 1% do total da
obra para certificado básico; de l a 2%
na categoria silver; de 2 a 4% na gold;
e de 4 a 7% na platinum. A classifica-
ção dos empreendimentos depende
de uma série de quesitos, como trata-
mento de esgoto, reutilização de água
e uso de materiais recicláveis. O item
que concede mais pontos é o baixo
consumo de energia. Assim, quanto
mais pontos o projeto tiver, maior será
a sua graduação. No total, são 69 pon-
tos - o mínimo exigido para a libera-
ção do selo é de 26 pontos.

"Na vida útil de um prédio, 80% são
gastos com operação e apenas 20%
com a construção", destaca Kawa-



kami. Em um edifício sustentável,
segundo ele, o consumo de energia é,
em média, 30% menor; o de água de
30 a 50%; a redução de resíduos, de 50
a 90%; e a de emissão de dióxido de
carbono, de 35%.

Com três obras em processo de cer-
tificação LEED, duas em São Paulo e
uma no Rio Grande do Sul, no grupo
Wtorre Empreendimentos a avaliação
é parecida. Rosa Pezzini, arquiteta da
empresa, diz que como os procedimen-
tos adotados visam, principalmente, à
redução do consumo de energia e
água, os custos iniciais de uma cons-
trução sustentável são maiores. Mas
existe a possibilidade de um retorno
do investimento em um prazo mais
curto. "O mercado precisa saber dis-
so para perceber também as diferen-
ças qualitativas das nossas obras. O
usuário final tem um produto de
manutenção controlada e de baixo
custo mensal", avalia.

Apostando na maturação desse mer-
cado, a Cushman & Wakefield, líder
mundial em serviços imobiliários e que
pertence ao grupo Rockfeller, agregou



Certificação polêmica
O mercado busca o selo
de certificação que melhor
se adapta às normas
técnicas do País

Embora o selo de certificação
norte-americano de construção
sustentável tenha sido o primeiro a
chegar ao Brasil, existem discussões
se é o mais adequado para o País.
O referencial de certificação de
edifícios do setor de serviços Aqua
(Alta Qualidade Ambiental), que
adapta normas técnicas da França
à realidade brasileira, é uma das
alternativas que o mercado considera.

A grande experiência em
empreendimentos sustentáveis, a
possibilidade de soluções diferenciadas
e as certificações - antes, durante
e depois das obras - são algumas
das vantagens dos padrões
franceses, segundo Manuel Martins,
coordenador executivo de certificação
da construção sustentável da
Fundação Vanzolini, entidade
privada criada pelo Departamento
de Engenharia de Produção da
Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo (USP). "O sistema
americano não foi adaptado para o
Brasil e não permite tanta flexibilidade
no programa, no projeto e na obra
quanto o francês", diz Martins.

Já o professor Francisco
Cardoso, do Departamento de
Engenharia de Construção Civil
da Politécnica da USP, que
também atua na Fundação
Vanzolini, está à frente de uma
pesquisa, com o apoio da
Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep), para desenvolver
uma metodologia 100%
brasileira para a construção
sustentável no País.

A ecoeficiência na construção
civil no Brasil, no entanto, vai
muito além das certificações.
Segundo Vanderley John,
professor da Escola Politécnica
da USP e do Conselho Brasileiro
de Construção Sustentável (CBCS),
as certificações em uso podem
criar apenas um grupo de edifícios
extremamente eficientes, sem
alterar a sustentabilidade média
da construção. No Brasil, lembra
ele, 77% das construções são
autogeridas, ou seja, não contam
com a participação de empresas
construtoras ou agentes
públicos, de acordo com dados do
Ministério das Cidades. O desafio,
ressalta o professor, é combinar
sistemas de certificação que
premíem a inovação e o avanço
tecnológico com medidas concretas
para alterar as condições da
construção como um todo.

à filial brasileira o serviço de consulto-
ria para edifícios ecoeficientes. "Perce-
bemos uma tendência cada vez maior
por prédios verdes, diz João Alves Pa-
checo, diretor de engenharia e susten-
tabilidade da empresa no Brasil. Se-
gundo ele, a certificação LEED era o
documento que faltava para uma cons-
trução sustentável, porque já existiam
recomendações isoladas de uso racio-
nal de energia, água, paisagismo e com-
bate de pragas urbanas, por exemplo.

Segmento residencial. As práticas de
sustentabilidade predominam em edi-
fícios comerciais, mas começam a
ganhar espaço em prédios residen-
ciais. A Ecoesfera Empreendimentos
Sustentáveis, criada em 2004, já entre-
gou 490 apartamentos Ecolifes, que
custam de R$ 150 mil a R$ 350 mil. Os
condomínios desses empreendimen-
tos têm coleta seletiva de lixo, siste-
mas de reúso de águas de lavatórios e
chuveiros para sanitários e lavagens
externas e sensores de presença para
acender luzes, entre outros dispositi-
vos. Esses diferenciais representam
de 2 a 3% nos custos das obras, mas
garantem redução de 30% nas taxas
do condomínio.

Luiz Fernando Lucho do Valle,
presidente da empresa, afirma que
outros seis prédios estão em obra e
que, somente neste ano, serão lança-
dos de 18 a 20 empreendimentos na
capital, no interior paulista e no Rio de
Janeiro. "Vamos construir também
apartamentos de R$ 80 mil e R$ 50
mil. A maior demanda desses prédios
é de casais de 25 a 40 anos e de
mulheres", afirma. Com essa estraté-
gia, o volume geral de vendas (VGV)
da Ecoesfera para este ano deve
alcançar R$ 750 milhões.
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