


ças a uma série de políticas públicas ini
ciadas há 30 anos e que ganharam força 
nas duas últimas décadas. Desde o fim 
dos anos 80, as indústrias passaram a 
receber multas pesadas por despejarem 
dejetos nas águas do Tâmisa. Hoje, as 
embarcações de passeio lotam de turis
tas sem risco de odores incômodos. O rio 
não é limpo. Mas há peixes. O governo 
britânico tem conseguido bons resulta
dos em diversas indústrias. Com a pro
ximidade dos jogos olímpicos de 2012 e a 
meta de casas com emissão zero de car
bono a partir de 2016, a política de cons
trução sustentável ganhou os holofotes. 

O setor da construção está entre os 
mais poluentes do mundo. De acordo 
com o P N U M A - Programa das Na

ções Unidas para o Meio Ambiente -, 
as construções consomem um terço dos 
recursos naturais em uso no mundo, 
12% da água potável e 40% da energia 
elétrica do planeta, além de responder 
por um terço das emissões de carbono. 
Quinze países possuem metas de efici
ência energética nacionais para cons
truções (veja o infográfico à página 106). O 
Reino Unido é o mais agressivo deles. A 
partir de 2016, todas as casas construí
das deverão ter emissão zero de carbo
no, depois de erguidas. Elas terão de ser 
capazes de gerar toda a energia de que 
precisam para funcionar. Hoje, o aque
cimento consome 82% da energia usada 
numa casa. E as moradias são responsá
veis por 27% das emissões de carbono do 

Reino Unido. O plano, chamado Código 
para Casas Sustentáveis, integra uma 
política ainda mais ambiciosa: a redução 
em 80% da emissão de gases carbôni
cos em todo o Reino Unido até 2050, em 
relação aos níveis de poluição de 1990. 

No Brasil, estima-se que entre 25% 
e 30% das emissões de C 0 2 provenham 
desse setor, incluindo o transporte de 
materiais. Aconstrução também respon
de por 42% do consumo de eletricidade e 
de 21% do uso da água potável. Constru
ções limpas podem diminuir o consumo 
de energia em até 30% e de água em até 
20%. No bolso do consumidor, a redu
ção de gastos pode chegar a 30%. Além 
disso, a adoção de metas públicas esti
mula o desenvolvimento de tecnologia 
e a criação de novos setores da indústria. 
O potencial no país é enorme. Com défi
cit habitacional de 5,8 milhões de casas, 
uma Copa do Mundo e uma Olimpíada 
pela frente, o Brasil será palco de can
teiros de obras nacionalmente. Mesmo 
com diferenças climáticas, sociais e eco
nômicas, a experiência inglesa pode aju
dar a encurtar caminhos na formulação 
de políticas de construção sustentável. 

A Inglaterra levou anos de plane
jamento, tentativa e erro até chegar a 
uma legislação consistente. A primeira 
regulação, que impôs limites ao gasto de 
energia na construção de fábricas, data 
de 1965. Com a crise mundial do óleo, 
em 1973, a regulação foi estendida para 
outros tipos de construções. O trunfo do 
governo britânico foi se preocupar em 
valorar as questões climáticas e trans-



formar discursos, muitas 
vezes intangíveis, em nú
meros para o mercado. Um 
dos maiores estudos sobre 
mudanças climáticas foi 
feito a pedido do governo 
britânico a um economis
ta, o inglês Nicholas Stern, 
do Banco Mundial. O Re
latório Stern, publicado em 
2006, traduziu em cifras 
os benefícios de se inves
tir em sustentabilidade. 

Uma das conclusões 
do levantamento, atuali
zado no ano passado, diz 
que o investimento de 2% 
do PIB mundial a cada ano pode evi
tar a perda de 20% do mesmo PIB até 
2050, e que o mundo deveria cortar a 
emissão de gás carbônico em 50% até 
essa data para evitar tragédias natu
rais. Colocar a questão econômica como 
carro-chefe na defesa de medidas verdes 
é algo bem disseminado na Inglaterra. 
"Nós trabalhamos com sustentabilida
de porque é um negócio rentável. E vai 
ser cada vez mais valorizado", diz Peter 
Bonfield, CEO da BRE, fundo públi
co e privado para a construção verde. 

A BRE mantém um parque de ca
sas sustentáveis, que funciona como 
um grande laboratório para materiais, 
tecnologias e desenhos ecoeficientes. 
"Só é possível aferir a eficiência de um 
projeto quando ele é posto em uso", diz 
Orivaldo Barros, consultor sênior da 
BRE. O parque possui 12 casas com di-

ferentes materiais - desde o tradicional 
cimento reciclado ao uso de fibra de ma
conha no isolamento térmico das pare
des e películas feitas de DVD reciclado 
no lugar de vidro. Um dos aquecedores 
é capaz de captar o calor atmosférico e 
aquecer a casa sem a queima de combus
tível. No verão, ele faz o inverso, trans
fere o calor de dentro da casa para fora. 

Cada projeto da BRE pode ter múlti
plos patrocinadores, incluindo governo, 
terceiro setor, universidades e empre
sas. No parque há desde casas por 75 
mil libras (o equivalente a R$ 203 mil) a 
construções que ultrapassam 1 milhão 
de libras (R$ 2,71 milhões). A diferença 
de tamanho entre elas não passa de 50 
metros quadrados, mas, enquanto a 
primeira casa atende ao nível quatro da 
legislação (o que significa que ela emite 
40% menos gases poluentes e é 30% 

mais eficiente na gestão da 
água), a casa de 1 milhão de 
libras é capaz de gerar toda 
a energia de que precisa 
para funcionar. Isso não 
quer dizer que seja preciso 
ter cifras milionárias para 
se chegar à emissão zero. 
Em uma casa que requer 
muito aquecimento, como 
as inglesas, a diferença de 
preço fica entre 18% e 25%, 
de acordo com dados da 
Zero Carbon Hub, entidade 
que congrega informações 
sobre emissão zero. Com 
a economia gerada pela 

conta de gás e energia no fim do mês, 
o prazo médio de retorno do investi
mento é de 3,6 anos. No Brasil, o Green 
Building Council estima que uma casa 
de padrão médio exige entre 5% e 7% a 
mais de investimento para receber um 
código sustentável em padrão mínimo. 
Muitas das soluções do parque não são 
viáveis na vida real. Mas a maior parte 
de materiais e tecnologias disponíveis 
hoje no mercado inglês já integrou em 
algum momento o futurístico parque da 
BRE. Mais de 1 milhão de construções já 
foram certificadas com o selo Breaam, 
o primeiro código sustentável criado 
no mundo, há 21 anos. Isso representa 
4,2 milhões de toneladas de CO2 que 
deixaram de ir para o meio ambiente. 

A Universidade de Brasília (UnB) 
e a Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção têm planos de levantar, no 





1 
câmpus Gama da UnB, um parque si
milar ao inglês. "O objetivo é criar um 
ambiente de desenvolvimento e teste de 
soluções verdes para a construção, mas 
com o uso de produtos brasileiros", diz 
Raquel Blumenschein, coordenadora 
do Lacis - Laboratório do Ambiente 
Construído, Inclusão e Sustentabilidade 
da UnB. O projeto ainda não tem patro
cínio fechado para ser inaugurado, mas 
Raquel acredita que, em 2012, ele vai 
estar formalmente constituído. A apro
vação da lei de resíduos sólidos, no ano 
passado, que faz com que o fabricante 
também tenha de cuidar da destinação 
de resíduos, foi considerada um avanço 
nas políticas públicas que impactam 
na construção. Mas o país está longe 
de ter um plano diretor nacional com 
metas abrangentes. "Criar um código 
de construção sustentável que atenda 
à diversidade natural e social do Bra
sil é muito complexo. É preciso cautela 
para não formular leis que supram as 
necessidades de um perfil e que enges
sem ou até mesmo atrapalhem outros", 
diz Diana Csillag, diretora do Conselho 
Brasileiro de Construção Sustentável. 

Em São Paulo, foi aprovada a Polí
tica Estadual de Mudanças Climáticas, 
que tem como foco construção, trans
porte, energia e uso do solo. Um dos 
projetos, o Operações Urbanas, prevê o 
desenvolvimento econômico de regiões 
de baixa densidade demográfica, mas 
que tenham rotas de transporte públi
co, como o eixo Lapa-Brás e o Mooca-
Vila Rica. "O Operações Urbanas inclui 
construções verdes e redistribuição da 
urbanização que terão impacto positivo 
no trânsito. Nessas regiões, há 20 habi
tantes por hectare. O desejável é ter 200 



habitantes por hectare", diz Miguel Luiz 
Bucalem, secretário de Desenvolvimen
to Urbano de São Paulo. Em maio, São 
Paulo organiza a convenção de cidades 
sustentáveis C-40, com a participação 
das 40 maiores cidades do mundo. 

JOGOS LIMPOS_A reurbani-
zação do lado leste de Londres é um dos 
objetivos do plano de sustentabilidade da 
Olimpíada de 2012. A região do parque 
olímpico fica a apenas sete quilômetros 
da parte central. Mas as distâncias sociais 
da área fazem parecer uma outra cidade. 

É a região mais poluída. A expectativa de 
vida dos moradores é sete vezes menor 
do que a dos vizinhos na região central. 
A incidência de atos de vandalismo por 
ações de gangues é 45 vezes maior do que 
em outras partes da cidade. Apesar do 
déficit habitacional do Reino Unido estar 
em 5 milhões de famílias, a região con
centra prédios abandonados. "O governo 
já tentou recuperar a região duas vezes, 
sem sucesso. Os jogos olímpicos são uma 
oportunidade única de investimento em 
várias frentes de urbanização com recur
sos abundantes. São 9,6 bilhões de libras 

(R$ 26 bilhões)", diz Adam Williams, 
diretor da Aecom, empresa que pre
parou o plano diretor da Olimpíada. 

O capítulo de sustentabilidade, cria
do com a BRE, detalha inetas para todas 
as etapas, materiais, design, cuidados 
com a biodiversidade, inclusão social e 
acessibilidade. A pouco mais de um ano 
dos jogos, o comitê olímpico inglês alcan
çou uma série de metas. Do resíduo gera
do na construção dos parques, 97% foi 
reaproveitado. Os 11 blocos da Vila Olím
pica tiveram redução de 44% de emissão 
de carbono e 30% de redução de água. 



Em todas as demais construções, o uso 
das chuvas e mecanismos de contenção 
garantiram a redução de 40% da água. 
"Nós temos mais de 20 metas sustentá
veis. Logo que fizermos a auditoria, va
mos divulgá-las", diz Dan Epstein, chefe 
de desenvolvimento sustentável da Auto
ridade Olímpica inglesa. Quando se olha 
para os dados consolidados, é difícil ter a 
dimensão dos imprevistos que a equipe 
dos jogos encarou. Um deles foi a desco
berta de que o solo estava contaminado. 
Foi preciso lavar e tratar 85% da terra dos 
246hectares do parque para que as obras 

pudessem começar. Ainda assim, os in
gleses não estouraram o cronograma. 
Dan Epstein esteve no Brasil no mês de 
março, quando o nome de Henrique Mei-
relles foi confirmado para liderar a APO 
(Autoridade Pública Olímpica), para dar 
assessoria ao planejamento dos jogos 
olímpicos de 2016, que acontecerão no 
Rio de Janeiro. "Nosso objetivo é aprovei
tar as melhores práticas de Londres para 
a Olimpíada e da Alemanha para a Copa 
do Mundo. A organização da Copa pos
sui uma câmara temática para sustenta
bilidade. E vamos buscar a certificação 
ambiental para os jogos olímpicos", diz 
o ministro dos Esportes, Orlando Silva. 

O BNDES atrelou o financiamento 
para construção e reforma das arenas da 
Copa à adoção de critérios sustentáveis, 
no padrão mínimo de certificações como 
Breaam, Leed e Acqua. "Temos grupos 
de trabalho sustentável para reciclagem, 
alimentação orgânica, parques e mu
dança climática", diz Cláudio Langone, 
coordenador de Meio Ambiente para a 
Copa 2014. Apesar dessas iniciativas, a 
Copa do Mundo não tem uma política 
unificada de sustentabilidade, que inclua 
estádios, infraestrutura de acesso, hotéis 
e gestão de legado, com metas e cronogra
ma definidos, como nos jogos de Londres. 

Entre especialistas, as críticas recaem 
principalmente sobre a infraestrutura de 
acesso. "Não dá mais tempo para metrô, 
os aeroportos não estão preparados e ain
da não há planos de um sistema integra
do de transportes entre hotéis e estádios. 
No improviso, dificilmente será possível 

pensar em soluções sustentáveis", diz 
Paulo Resende, líder de infraestrutura 
da Fundação Dom Cabral. No caso dos 
jogos olímpicos de 2016, a intenção de 
buscar uma certificação ambiental, que 
contemple não só a subida dos edifícios e 
estádios do parque como também a bio
diversidade e a comunidade da região 
pode render frutos positivos no âmbito 
da sustentabilidade. Mas ainda é cedo 
para comemorar. No modelo brasileiro, 
os projetos para os jogos olímpicos pre
cisam da aprovação dos três níveis de 
poderes: municipal, estadual e federal. 
"Tudo vai levar o triplo do tempo. Em 
Londres, os projetos passam por ape
nas um âmbito de aprovação. Acho que 
esse será um dos grandes desafios na 
preparação da Olimpíada brasileira", 
diz Adam Williams, da Aecom inglesa. 

Acinco anos dos jogos, a APO já está 
atrasada em algumas questões. 'Ainda 
não há um projeto de integração entre o 
aeroporto do Galeão, o centro e a Barra, no 
Rio de Janeiro. As estações de metrô em 
obras estão com o prazo apertado e não 
há mais tempo de se pensar em novas es
tações", afirma Resende, da Dom Cabral. 
Ao comentar a diferença entre o crono
grama de preparação dos jogos olímpicos 
da Inglaterra e do Brasil, Adam Williams 
não resistiu a uma crítica em tom de 
brincadeira: "Sempre podemos contar 
com o fato de os brasileiros serem bons 
em jogadas de improviso". É para rir? 

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 50, p. 100-107, abr. 2011.




