
Construção responsável

N ão é possível falar da sustentabilidade de um país

sem antes discutira questão no âmbito da construção

civil, principalmente se esse país for o Brasil. O setor responde

por cerca de 15% do PIB (Produto Inferno Bruto) nacional e

gera impactos significativos, tanto ambientais quanto sociais.

Entre os reflexos mais óbvios estão os resíduos de

construção e demolição, estimados em cerca de 450 kg por

habitante ao ano, ou seja, mais de 80 milhões de toneladas

anuais. Em complemento, podem ser apontadas outras

conseqüências adversas, que incluem manejo indevido de

recursos naturais, poluição, diminuição da permeabilidade do

solo, alto consumo de energia e desperdício de água.

Porém, por notáveis que sejam, tais efeitos passam

ignorados pela maioria dos consumidores, o que pode ser

listado como um dos motivos pelos quais a construção

sustentável ainda não encontra grande apelo no Brasil. Há

também outras dificuldades, como a lacuna em pesquisa e

desenvolvimento, a legislação inadequada e a falta de um

sistema de fiscalização compatível com a realidade brasileira e

que sirva de alerta aos consumidores.

É nesse sentido que Vanessa Gomes, professora da

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da

Unicamp e membro do CBCS (Conselho Brasileiro de

Construção Sustentável), critica os atuais modelos de

certificação existentes no Brasil: o Leed (Leadership in Energy

& Env i ronmenta l Des ign) e o HQE (Haute Qualité

Environnemenfale), importados de Estados Unidos e França,

respectivamente. Em sua tese de doutorado, a professora

conclui que não adianta importar os sistemas, pois eles são

mu i to e s p e c í f i c o s ; t r a d u z e m a agenda a m b i e n t a l

condicionados ao mercado de cada país.

Admitindo que existem diferenças entre os setores de

construção de cada nação, o GBC Brasil (Green Building

Council), responsável pela introdução da certificação Leed no

País, optou por adaptar o sistema ao mercado nacional.

Segundo Nelson Kawakami, diretor-executivo da instituição, o

processo de interpretação e adequação da ferramenta deve

ser concluído até o final deste ano.

Para se conquistar o Leed, são observados itens como

localização, custo adicional de água, uso eficiente de energia,

manejo adequado de materiais e conforto dos ambientes

interno e externo. Kawakami conta que, até o momento, apenas

um edifício brasileiro detém a certificação Leed-uma agência

do Banco Real, em Cotia (SP). Entretanto, o diretor do GBC
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destaca a evolução alcançada nos últimos dois anos, quando o

número de projetos em processo de certificação passou de dois

para cerca de 60. "Essa tendência de busca por certificações

acontece a partir do boom imobiliário no Brasil e da entrada de

usuários internacionais que trazem a cultura de certificação,

estabelecendo-a como requisito para a locação dos prédios",

explica Kawakami.

Porém, Vanessa ressalta que o sistema de certificações

não implica elevação do padrão da sustentabilidade brasileira

por si só. Ele surgiu nos países desenvolvidos a partir de um

contexto de políticas públicas consistentes, cenário ainda

inexistente no Brasil. "Portanto, essa certificação vem

descolada do histórico necessário", explica.

No entanto, apesar de ainda estar atrasado frente aos

países desenvolvidos em matéria de construção sustentável, o

Brasil tem apresentado alguns avanços, como o estudo de

técnicas de construção ecologicamente corretas e a pesquisa

de materiais inovadores que amenizem impactos sobre o meio.

Para as construtoras e incorporadoras, o cenário também está

mudando, mediante a promoção de incentivos. Alguns dos

bancos brasileiros começam a oferecer condições facilitadas

de financiamento aos projetos de construção civil com apelo

socioambiental. Como exemplo, o banco Itaú lançou o programa

"Construção Ambiental", com redução de 25% nas tarifas.

Nelson Kawakami também destaca que, apesar do

aumento do custo inicial de construção, as práticas de

sus ten tab i l i dade a c a b a m d iminu indo as despesas

operacionais, com impacto direto nas taxas de condomínio e

aluguel. "Como demonstra a experiência norte-americana, as

vantagens para as construtoras vão desde o aumento do valor

de locação até a elevação do índice de ocupação".
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