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Construção civil adere tardiamente à onda ambiental, mas quer recuperar o tempo perdido 
buscando certificações 
 
O setor da construção civil no Brasil chegou atrasado na discussão sobre mudanças climáticas 
e conservação ambiental. Justamente por isso, a movimentação recente começa a crescer. Na 
semana passada, empresas do Reino Unido participaram de um encontro técnico no Consulado 
Britânico em São Paulo para discutir e incentivar as práticas de sustentabilidade nos prédios, o 
chamado green building. 
 
Há movimentação também em torno dos estádios da Copa 2014, que deverão ter certificação 
atestando a sustentabilidade ambiental dos empreendimentos, segundo orientação do comitê 
organizador. E espera-se um compromisso nessa direção do Rio de Janeiro para as olimpíadas 
de 2016. 
 
Enquanto isso, todos os dias são divulgados nos jornais anúncios de empreendimentos que 
reaproveitam a água da chuva, promovem a reciclagem de lixo e utilizam energia solar. "São 
edifícios ainda restritos a espaços de exibição das empresas que estão engajadas na busca da 
sustentabilidade, mas sem replicação em escala de mercado", lamenta o engenheiro Vahan 
Agopyan, professor da Escola Politécnica da USP e membro do Conselho Brasileiro de 
Construção Sustentável (CBCS). 
 
Certificações 
 
Boa parte desses edifícios sustentáveis receberam a certificação LEED (Liderança em Energia e 
Projetos Ambientais, na sigla em inglês), da organização Green Building Council (GBC), uma 
das duas existentes no Brasil - a outra é a certificação Acqua, trazida da França pela Fundação 
Vanzolini em parceria com a Escola Politécnica da USP. No total, são cerca de 150 
empreendimentos em várias fases de certificação, projetados para grandes empresas, bancos, 
agências governamentais, prédios de escritórios e - ainda poucos -imóveis residenciais. "Se 
formos falar em avanço, o número é grande", afirma Nelson Kawakami, diretor do GBC do 
Brasil. "Mas em termos de mercado, representam menos de 1% das obras em execução." 
 
Segundo estudo realizado pelo Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento 
Sustentável (WBCSD, em inglês), o segmento imobiliário consome cerca de 40% dos materiais 
de construção, gera 30% do lixo sólido, utiliza 20% da água e 35% da energia do mundo. 
Calcula-se que 40% das emissões de CO2 são de responsabilidade das construções. 
 
O desafio dos empreendedores é encontrar alternativas para as edificações em termos de 
material, eficiência energética, consumo racional de água e redução de resíduos. "Mas não 
apenas isso", explica Marcelo Takaoka, presidente do CBCS. "Costumamos dizer que não 
existe um edifício totalmente sustentável, só construído de maneira mais eficiente e mantido 
com mais economia." 
 
Mais economia 
 
Segundo Takaoka, além de diminuir as emissões, os prédios sustentáveis resultam em uma 
diminuição do gasto mensal durante seu uso. Um investimento de 3% a 5% do valor do imóvel 
em tecnologias renováveis pode render uma economia de 40% de água e 30% de eletricidade. 
E não apenas isso. "A idéia é começar a mudar agora porque será mais caro adaptar depois", 
diz Agopyan. De acordo com o engenheiro, "reduzir a utilização de energia dos edifícios, da 
fase de construção até a utilização dos imóveis, será inevitável para alcançarmos as metas 
globais de mudanças climáticas." 
 
Ele chama a atenção para as incorporadoras que alardeiam uma preocupação ambiental que é 
mínima. "O uso da palavra sustentabilidade perde valor, o que é ruim para quem está em 
busca do uso racional dos recursos."  



 
 

 
Políticas públicas ainda são tímidas 
 
As iniciativas governamentais para estimular as construções sustentáveis ainda são poucas. 
Estados como São Paulo e Minas Gerais possuem legislações específicas, comprometendo-se a 
orientar os empreendedores a cumprir a critérios ambientais em suas atividades. No caso de 
São Paulo, o governo estadual e a prefeitura adotaram o Programa Madeira Legal, buscando 
ações que garantam o uso apenas de madeira certificada na construção civil. O Programa 
Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, que prevê a construção de 1 milhão de 
residências, também exige o documento. Mas não estabelece obrigatoriedade de outras 
medidas sustentáveis, como programa de energia solar e reaproveitamento da água. 
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