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CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL:
uma tendência irreversível
As construtoras e os fornecedores de produtos para obras se voltam aos conceitos tidos como 
ecologicamente corretos, relacionados à responsabilidade social e que sejam economicamente viáveis

empresas realmente sustentáveis. Isto se deve em grande parte 
ao desconhecimento sobre metodologias eficientes para tal e os 
consequentes ganhos econômicos”, relata Alexandra Lichtenberg, 
arquiteta responsável pela EcoHouse Urca, empresa que dentre 
seus serviços apresenta consultoria para construção sustentável. 

Para Alexandra, um empreendimento que objetiva ser 
sustentável pode obter inúmeros resultados. “Os benefícios 
podem incluir: custos reduzidos de capital e de operação; riscos 
reduzidos (o que pode resultar em melhores financiamentos 
e maiores garantias para investidores); custos reduzidos de 
marketing (mídia espontânea e diferenciação do produto); 
ganhos de saúde e de produtividade de ocupantes; adequação 
ambiental às leis e normas; novas oportunidades de negócios; e 
atração e retenção de talentos”, resume.

Um exemplo de construtora que já tem em estágio 
amadurecido seu foco na sustentabilidade é a Even. Atuante na 
incorporação, construção e comercialização de imóveis residenciais 
e comerciais, a empresa é considerada a maior construtora do 
segmento residencial segundo o Ranking ITCNet 2009, sendo 
também a primeira e única empresa da construção civil a integrar o 
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) na carteira 2009/2010.

A Even entende que a construção civil pode impactar o bem-
estar social e o equilíbrio ambiental pelo fato de sua atividade 
interagir com o entorno urbano. “A construtora tem consciência 
das consequências de suas operações e tem buscado adequar 
sua atuação aos princípios da construção sustentável. O projeto, 
a construção e a operação dos empreendimentos vêm passando 
por um aprimoramento dos processos construtivos e das políticas 
que regem as relações com os públicos de interesse da empresa 
de forma a torná-los cada vez mais eficientes e adequados aos 
três pilares da sustentabilidade (financeiro, social e ambiental)”, 
define Silvio Gava, diretor técnico da Even. Entre as práticas 
de construção sustentável adotadas pela empresa, destacam-
se a gestão dos resíduos, a busca de inovação em sistemas e 
materiais, a utilização de materiais de baixo impacto ambiental, 
a redução do uso de madeira nas construções, a parceria 
produtiva com os fornecedores, os cuidados com as condições 
de trabalho dos operários nas obras e o comprometimento dos 
gestores técnicos com as diretrizes implantadas. 

CasaE – Basf
A Basf desenvolveu a sua primeira Casa de Eficiência 

Energética (CasaE) na América do Sul, localizada na fábrica 
de Tortuguitas, Argentina. Mundialmente, a empresa já conta 
com Casas Eficientes localizadas na Alemanha, França, Itália, 
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C
om o consumidor cada vez mais consciente sobre 
o que são ações sustentáveis e seus respectivos 
efeitos, as empresas dos mais diferentes segmentos 
necessitam se adequar aos processos ligados à 

sustentabilidade para que possam atingir às expectativas de seu 
público. Desse modo, o ramo da construção civil também segue 
esta tendência. Tanto as construtoras quanto os fornecedores 
de produtos para as obras se voltam aos conceitos tidos como 
ecologicamente corretos, relacionados à responsabilidade social 
e que sejam economicamente viáveis. 

Em pleno século XXI, entretanto, parte das companhias que 
pretendem trabalhar com construções sustentáveis visa apenas 
utilizar a estratégia como ferramenta de marketing. “Ainda são 
poucas as organizações que procuram serviços de consultoria 
para a construção sustentável, mas a grande maioria ainda está 
mais interessada em ganhos de imagem do que em tornar suas 
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México, Coréia do Sul, Reino Unido e Estados Unidos. Ela reúne 
em um único espaço tecnologias que atendem às demandas 
das megatendências. A casa traz um amplo leque de soluções 
inovadoras aplicadas ao conceito de uma residência considerada 
eficiente, que contribuem para a sustentabilidade sem perder de 
vista a decoração e o design.

O mercado da construção é uma área estratégica para o 
crescimento da empresa nos próximos 10 anos. É por isso 
que a Basf investiu aproximadamente 1 milhão de euros no 
desenvolvimento do projeto e na estratégia de lançamento, 
com o objetivo de promover uma nova cultura construtiva na 
região. Para fazê-lo, a Basf desenvolve soluções para atender a 
demanda do mercado da construção por meio de três pilares de 
vanguarda: eficiência energética, materiais de alta performance 
e design & decoração.

A CasaE possui uma área coberta de aproximadamente 200 
metros quadrados em dois andares. Apresenta diversas soluções 
tecnológicas com materiais inovadores como plásticos celulares, 
poliuretanos, químicos para a construção, tintas imobiliárias e 
pigmentos especiais de última geração. Devido a estas soluções 
e ao eficiente isolamento térmico obtido, é possível economizar 
aproximadamente 70% de toda a energia necessária para seu 
funcionamento.

“Por meio deste projeto, colocamos à disposição da indústria 
a mais alta tecnologia em materiais de alta performance, 
eficiência energética e produtos para o design e a decoração. 
Nosso compromisso é transformar a química, com o objetivo 

de oferecer soluções inovadoras e economicamente viáveis para 
a construção do futuro, contribuindo para a sustentabilidade,” 
explica Diego López Casanello, presidente da Basf Argentina.

As tecnologias aplicadas na CasaE oferecem às empresas 
construtoras, aos desenvolvedores e aos arquitetos a possibilidade 
de analisar diferentes modos de projetar prédios ou casas 
sustentáveis, e com custos competitivos em relação à construção 
tradicional. Estas soluções asseguram edificações resistentes e 
eficientes quanto ao consumo diário de energia. “A Basf é uma 
excelente aliada da indústria da construção, porque buscamos 
desenvolver soluções integrais junto com nossos parceiros. 
Queremos ser catalisadores da mudança para uma nova cultura 
construtiva mais sustentável”, destaca López Casanello.

As diretrizes gerais para edificações sustentáveis podem ser 
resumidas em nove passos principais, que estão conformes ao 
que recomendam os melhores sistemas de certificação no mundo, 
como o Breeam (Inglaterra), Green Star (Austrália), LEED (Estados 
Unidos) e HQE (França): 1. Planejamento Sustentável da obra; 
2. Aproveitamento passivo dos recursos naturais; 3. Eficiência 
energética; 4. Gestão e economia da água; 5. Gestão dos resíduos 
na edificação; 6. Qualidade do ar e do ambiente interior; 7. 
Conforto termo-acústico; 8. Uso racional de materiais; e 9. Uso de 
produtos e tecnologias ambientalmente amigáveis.

Tipos de construção sustentável
Os principais tipos resumem-se, basicamente, a dois 

modelos: construções coordenadas por profissionais da área e 
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com o uso de ecoprodutos e tecnologias sustentáveis modernas, 
fabricados em escala, dentro das normas e padrões vigentes para 
o mercado; e sistemas de autoconstrução, feitos pelo próprio 
interessado ou usuário, sem contar diretamente com suporte de 
profissionais (daí serem chamados de autoconstrução). Esse 
tipo de construção ultrapassa mais de 60% das obras civis no 
Brasil e inclui grande dose de criatividade, vontade pessoal do 
proprietário e responsável pela obra.

– Construções edificadas com ecoprodutos fabricados 
industrialmente, adquiridos prontos, com tecnologia em escala, 
atendendo a normas, legislação e demanda do mercado. É a 
mais viável para áreas de grande concentração urbana, porque 
se inserem dentro do modelo socioeconômico vigente e porque 
o consumidor/cliente tem garantias claras, desde o início, do 
tipo de obra que estará recebendo. 

– Consiste na utilização de resíduos de origem urbana com 
fins construtivos, tais como: garrafas PET, latas, cones de papel 
cartonado, etc. Comum em áreas urbanas ou em locais com 
despejo descontrolado de resíduos sólidos, principalmente onde 
a comunidade deve improvisar soluções para prover a si mesma 
a habitação. Um dos exemplos mais notórios de Earthship são 
as favelas. No entanto, também pode ser um modelo criativo de 
Autoconstrução, com o uso desses mesmos resíduos a partir de 
concepções de Ecodesign (projeto sustentável). 

segunda mão) – Esse tipo de construção incorpora produtos 
convencionais descartados e prolonga sua vida útil, evitando sua 
destinação para aterros sanitários ou destruição por processos 
perigosos (como queimas ou descarte em botas-fora). Requer 
pesquisa de locais para compra de materiais, o que limita seu 
alcance e caráter universal. Esse tipo de construção só pode 
ser considerado sustentável pelo prolongamento da vida dos 
materiais reutilizados, uma vez que esses, em geral, não têm 
origem sustentável. 

disponíveis no mercado, com funções diferentes das originais. É 
um dos modelos principais adotados em comunidades carentes 
ou sistemas de autoconstrução. Exemplos: aquecedor solar com 
peças de forro de PVC como painel para aquecimento de água. 

ecológico, portanto, mais próximo da própria natureza, uma 
vez que respeita o entorno; usa materiais disponíveis no local 
da obra ou adjacências (terra, madeira, etc.); utiliza tecnologias 
sustentáveis de baixo custo (apropriadas) e desperdiça o 
mínimo de energia em seus processos. Exemplos: tratamento 
de efluentes por plantas aquáticas, energia eólica por moinho 
de vento, bombeamento de água por carneiro hidráulico, blocos 
de adobe ou terra-palha, design solar passivo. É um método 
adequado principalmente para áreas rurais ou para áreas que 
permitam boa integração com o entorno, onde haja pouca 
dependência das habitações vizinhas e das redes de água, luz e 
esgoto construídas pelo poder público.

Text Box
Fonte: Banas Qualidade, São Paulo, ano 20, n. 220, p. 30-32, set. 2010.




