
Momento de reflexão
Datafoi criadapelaONU em 1972,na abertura da Conferênciade Estocolmo
A humanidade tem passado por
um momento histórico em que a
consciência acerca da degradação
ambiental tem crescido.

Nos últimos anos o termo "sus-
tentabilidade" ou "desenvolvi-
mento sustentável", que deve cui-
dar de "suprir as necessidades da

geração presente sem afetar as
possibilidades das gerações futu-
ras de suprir suas próprias", ga-
nhou popularidade, mas em con-
trapartida casos de agressão à na-
tureza em larga e pequena escala
continuam a ocorrer em diversos
lugares do planeta—pesquisa re-

cente do Instituto Brasileiro do
MeioAmbienteedosRecursosRe-
nováveis (Ibama) revela que o des-
matamento no Mato Grosso cres-
ceu nos últimos meses, e que a
emissão de gases do efeito estufa,
que provocam o aquecimento
global, continua acentuada.

Um dos incentivos para que a
questão ambiental seja cada vez
mais discutida por diversos seto-
res da sociedade a fim de reverter
este cenário é o Dia Mundial do
Meio Ambiente, comemorado
neste 5 de junho. Criada pela Or-
ganização das Nações Unidas

(ONU) em 1972, na abertura da
Conferência de Estocolmo sobre
Ambiente Humano, a data, cele-
brada anualmente, objetiva cha-
mar a atenção dos povos para a
conscientização sobre as soluções
às questões ambientais.

IZABELLE MUNDIM



No próximo dia5 de junho, o mun-
do comemora o Dia do Meio Am-
biente, e a palavra-chave dos últi-
mos tempos é sustentabilidade.
Porém, essa palavra, tão bem di-
fundida em comunidades de todo
oglobo, ainda precisa ser compre-
endida e praticada por alguns se-
toresdasociedade, especialmente
o da construção civil, um dos seg-
mentos que mais consomem re-
cursosnaturaisequeéoresponsá-
vel por grande parte de dejetos na
natureza.

Para que uma obra possa ser
considerada sustentável, é neces-
sário ser regularizada de acordo
com a lei, ser formal perante a so-
ciedade e prezar pela qualidade
dos produtos vendidos aos consu-
midores. Este é o conceito defen-
dido pelo Conselho Brasileiro de
Construção Sustentável (CBCS).

Com foco em tais princípios, e
para fiscalizar suas práticas, o
CBCS criou a "Ferramenta dos 6
Passos", disponível no site do Con-
selho, que tem por objetivo cola-
borar com os consumidores na
busca consciente por empresas de
materiais sustentáveis. Para falar
sobre o tema, o Shopping News
conversou com a engenheira civil
Vera Hachich, membro do CBCS e
gerente técnica de Produtos da Te-
sis Tecnologia de Sistemas em En-
genharia, que afirma: "Seaempre-
sa não segue um desses conceitos,
ela não pode ser considerada sus-
tentável." Acompanhe.
Explique as funções do Conselho
Brasileiro de Construção Susten-
tável (CBCS).

O CBCS tem, dentre seus prin-
cípios, transformar a sustenta-
bilidade em um movimento de
melhoria da construção civil
brasileira, além de contribuir
comafomentaçãodeinforma-
ções, por meio do seu site, com
o objetivo de ajudar consumi-
dores, profissionais e empre-
sas que querem fazer diferença
e de oferecer à sociedade cons -
truções sustentáveis e de for-
maconsciente.

Por que a difusão de informações
como essas é tão importante?

Por vezes, a pessoa está tão
preocupada em fazer uma
construção sustentável que
pensa em questões como a
água de reúso e madeira de re-
florestamento, mas se esquece

Especialista afirma
que lição sustentável'
requer aprendizagem
Construção civil adota "Ferramenta dos Seis Passos"

de algo tão simples como, por
exemplo, a consulta do CNPJ
da empresa fornecedora, o
que, consequentemente, con-
tribui com o fim da informali-
dade. Isto pode fazer a diferen-
ça, porque a informalidade no
Brasil é nefasta e uma empresa
informal não é sustentável.

Mas você integra o Comité de Ma-
teriais, certo? Qual é a funçãodeste
Comitê?

Dentro do Comitê de Mate-
riais, temos procurado fazer
com que profissionais ou em-
presas que queiram fazer uma
construção sustentável com

enfoque no seu fornecimento
de insumos e materiais da
construção civil, se preocu-
pem principalmente com a
qualidade, a legalidade e a for-
malidade. Entendemos que
não há construção sustentável
se ela for baseada em empresas
que não respeitam a legislação
brasileira, que são informais e
que não produzem em confor-
midade com as normas brasi-
leiras de qualidade. Se o cliente
compra de empresas que não
têm essas preocupações, ele
está de alguma maneira preju-
dicando a natureza. Todas as

empresas da construção civil
se baseiam em recursos, como
metal e argila, entre outros, ti-
rados da natureza, para os
quais é necessário respeitar
uma série de legislações que
estão dentro da licença am-
biental. Se o fabricante tem le-
gitimidade, com a licença am-
biental, e ausência de mão de
obra infantil ou escrava, ele
preserva a sociedade. Se, de al-
guma forma, ele deixou de ter
alguns desses conceitos, ele
não é sustentável.

Qual é a relação entre a sustentabi-
lidade ea conformidade de um pro-
duto?

A conformidade dos produtos
significa que há uma análise do
ciclo de vida adequado, o que
significa ter menos reposição
de determinado produto em
uma obra, e consequente-
mente menos consumo dos
recursos danatureza.

Como são feitas essasanálises?
Por meio de ensaios laborato-
riais, procuramos verificar a

durabilidade dos produtos.
Mas para certificar, ou não,
uma empresa, nosso trabalho
não se limita a verificar se o
produto está em conformida-
de com as normas brasileiras
de qualidade; ela precisa estar
legalmente constituída, e
apoiada. Precisa ter licença
ambiental de todas as unida-
des fabris, questões trabalhis-
tasadequadamentelegisladas,
para, depois de averiguarmos
todas as informações, confe-
rirmosacertificação.

Como surgiu a "Ferramenta dos

Seis Passos"?

A discussão se iniciou no Comi-
té de Materiais, em 2009. O
CBCS tinha grande demanda
de pedidos de informações que
partiam de fornecedores e
construtoras, entre outros, so-
bre critérios para ter produtos
sustentáveis. Dentro das dis-
cussões que circundavam o se-
lo de sustentabilidade, levan-
tou-se a questão de como ter
umselosemuitasdasempresas



nem sequer são legais. Então
pensamos que, antes de qual-
quer coisa, precisávamos aca-
bar com a informalidade, pro-
mover a legalidade e a confor-
midade às normas brasileiras.
Se garantirmos este tripé, esta-
remos dando um grande salto
na construção civilbrasileira.

Na sua avaliação, qual é o passo
mais relevante dos seis para o setor
da construção civil?

Depende muito do setor.
Quando se fala de extração de
matéria -prima, por exemplo,
como areia e brita, a legalidade
dentro da constituição formal
da empresa é muito importan-
te. Quando se fala de outros se-
tores, mais industrializados,
como materiais sanitários,
louças e fechaduras, o passo
mais importante é a qualifica-
ção das empresas. Depende do
tipo de material que está sendo
consultado.

O conceito de sustentabilidade es-
tá sendo absorvido pela sociedade
como necessário?

Creio que ainda temos um ca-
minho para construir nesta
questão. Acredito que o CBCS
tem dado uma contribuição
muito importante. Mas, acre-
dito que todo novo conceito
deve ser bem trabalhado, e leva
um certo tempo até que ele seja
compreendido e deixe de ser
um conceito novo para ser
uma prática. Estamos passan-
do pelo momento de fazer a
consolidação dos conceitos de
sustentabilidade na cadeia
produtiva.

Você acredita que o setor da cons-
truçãoestejamaisconsciente?

Atualmente o Brasil passa por
um momento especial, no qual
o País tem uma perspectiva de
crescimento, e com isso os
olhos do mundo estão volta-
dos para ele. É possível que ha-
ja diferentes níveis de cons-
ciência. Mas, o brasileiro quer
fazer as coisas direito. Muitos
conhecem a palavra sustenta-
bilidade, mas não sabem o que
significa.masissoéumproces-

so de aprendizagem. Mas exis-
tem, sim, muitas empresas
preocupadas em fazer isso
acontecer deforma adequada.

O processo de educação sobre sus-
tentabilidade deve partir de onde?

Todos precisam trabalhar em
conjunto. O consumidor é
uma peça muito importante.
Porque, por exemplo, na cons-
trução civil brasileira, mais de
50% dos materiais são consu-
midos em revendas por pes-
soas comuns. Se esse cidadão
começa a exigir, com certeza
vai ter um retorno. O brasileiro
é um povo que quer fazer, po-
rém, é necessário que sejam
criadas ferramentas públicas
que possam ajudar na divulga-
ção. À medida que o cidadão
brasileiro fica consciente do
seupapel, ele apratica.

Como você avalia a questão do de-
senvolvimento da sustentabilida-
de em longo prazo no Brasil?

Acredito que temos muito que
fazer nessa área. É preciso tra-
balhar melhor a questão da li-
cença ambiental, é muito im-
portante. Insisto na licença
ambiental porque ela vale des-
de a fabricação até um empre-
endimento, pois quando se
tem um empreendimento de
construção civil, tanto pontes e
viadutos como edifícios, é pre-
ciso ter licença, que envolve
destinação de resíduos, ade-
quação do espaço entre outras
formalidades. É uma ferra-
menta que exige melhor lapi-
dação.

O que a levou a abraçar a causa da
sustentabilidade?

Sempre trabalhei com quali-
dade. Sempre me preocupei
em fazer com que os concei-
tos de o que é um produto
adequado fossem traduzi-
dos em normas brasileiras e
avaliações públicas das
quais as pessoas pudessem
se beneficiar. Este é o objeti-
vodaTesis.Asustentabilida-
de tem tudo a ver com o que
fazemos. Divulgá-la e con-
solidá-la é a nossa missão.
Trabalhar não apenas com a
qualidade, mas com a sus-
tentabilidade da construção
civil brasileira: isso é parte
da cultura da empresa.

CARLA MACHADO

Aberta ao público no último mês
de abril, no Museu de Arte Mo-
derna de São Paulo (MAM), a
mostra "MoradaEcológica", com
curadoria de Dominique Gau-
zin-Muller, expõe trabalhos que
abordam as principais inova-
ções da arquitetura contempo-
rânea ao redor do mundo e a for-
ma como a sustentabilidade
vem influenciando a maneira de
elaborar as construções e o de-
senvolvimento urbano atual.

"Morada Ecológica" apresen-
ta mais de 50 projetos pioneiros
feitos por arquitetos de várias
partes do globo que refletem o
modo como a necessidade de
preservação das escassas reser-
vas naturais vem alterando ama-
neira de pensar a arquitetura e o
desenvolvimento urbano no sé-
culo21. No séculoXIX, a Revolu-
ção Industrial transformou radi-
calmente a forma de morar, com
a criação das cidades, que no sé-
culo XX foram moldadas pelas
interrogações sociais. Hoje, a
permanência das indagações
econômicas e sociais se amplia
na preocupação com a manu-
tenção do meio ambiente.

Na mostra, os projetos e ar-
quitetos são divididos em quatro
módulos temáticos, exibidos
com vídeos e diaporamas (sli-
de-shows) veiculados em 24 mo-
nitores, textos explicativos e
plantas em grandes painéis. No
primeiro, figuram os Precursores
do pensamento ecológico na ar-
quitetura, como Frank Loyd
Wright (EUA, 1868-1959) e sua
casa-escritório-escola Taliesin,
no Wisconsin (EUA); Alvar Aalto
(Finlândia, 1898-1976), Glenn
Murcutt (Austrália, 1936); Has-
san Fathy (Egito, 1900-1989) e o
brasileiro José Zanine (Bahia,
1919-2001).

Nos três módulos seguintes
—Panorama internacional das
práticas atuais, Contribuições
sustentáveis à arquitetura fran-
cesa, e Passando à ação— são
mostrados os nomes e projetos
contemporâneos em evidência
no desenvolvimento de um novo
conceito holístico de arquitetura
sustentável. A exposição fica em
cartaz até o dia 26 de junho. Infor-
mações: (11) 5085-1313.
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