
Ao demolir o antigo está
dio da Fonte Nova, em 
Salvador (BA), para dar 

lugar à nova arena que vai se-
diar jogos da Copa 2014, a Atlas 
Copco, uma das empresas líde
res na fabricação de equipamen
tos industriais, usou modernos 
pulverizadores que trituram as 
estruturas de concreto e, ao mes
mo tempo, separam o entulho. 
O ferro foi destinado à reciclagem 
e a britagem do concreto serviu 
para aterrar e formar a base de 
pavimentação do estádio. A tec
nologia, recém-chegada ao Bra
sil, traz uma inovação preciosa: 
o barulho durante o processo de 
demolição é quase imperceptível. 
"A economia no transporte para 
remoção de restos de obra, o cha
mado bota-fora, é muito grande. 
A logística é outra, pois é possível 
transformar blocos de concreto 
com ferro em pó", diz o gerente de 
negócios para construção e mi
neração da Atlas Copco, Conrado 
Augusto Ferreira Leite 

Segundo dados do Green Buil-
ding Council Brasil, praticamen
te todas as atividades desenvolvi
das no setor da construção civil 
são geradoras de entulho, o que 
contribui para que o Brasil res
ponda por mais de 6% da produ
ção mundial de lixo. No processo 

construtivo, o alto índice de per
das do setor é a principal causa 
do entulho produzido. Embora 
nem toda perda se transforme 
efetivamente em resíduo, a quan
tidade de entulho gerado corres
ponde, em média, a 50% do mate
rial desperdiçado. 

A gestão de resíduos é a nova 
fronteira da construção civil 
sustentável. Segundo Manuel 
Martins, coordenador-executivo 
do Aqua, certificação desenvol
vida pela Fundação Vanzolini 
para o setor, é preciso repensar o 
custo de uma obra. "Os critérios 
observados são meio ambiente 
e conforto e saúde, além de eco
nomia; portanto, é preciso con
trole total do projeto desde sua 
concepção até a entrega." 

Primeiro referencial brasi
leiro que certifica construções 
sustentáveis, o Aqua é abran
gente e conta com parâmetros 
técnicos adaptados à realidade 
brasileira, inclusive regulamen
tações e normalização técnica. 
Sua metodologia, baseada no 
padrão francês, é reconhecida 
internacionalmente por diver
sas entidades certificadoras no 
mundo que fazem parte da SB 
Alliance, como França, Alema
nha, Inglaterra, Finlândia e Itá
lia, da qual a Fundação Vanzoli-

ni é membro fundador e ocupa 
a vice-presidência. 

Além de uma nova geração de 
materiais criada pela indústria 
da construção, novas tendências 
mundiais prometem dar novo 
destino aos resíduos sólidos, 
como sua transformação em 
energia limpa. Menos conhecido 
e ainda pouco usado no Brasil, o 
combustível derivado de resí
duos (CDR) ganhou notoriedade 
em Paulínia, interior de São Pau
lo, uma das 50 plantas indus
triais em operação no mundo. 
A unidade da Estre Ambiental 
- empresa de gerenciamento de 
resíduos - é a única na América 
Latina capaz de fornecer CDR 
para utilização no processo pro
dutivo das empresas dos mais 
diversos segmentos, entre os 
quais o de cimento - uma das 
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indústrias que mais emitem gás 
carbônico no planeta. 

O principal equipamento da 
fábrica de CDR foi importado 
da Finlândia e custou R$ 35 mi
lhões. Batizado com o sugestivo 
nome de Tiranossauro, assim 
chamado por triturar os resíduos 
sólidos até que eles se transfor
mem em pequenos pedaços de 
60 milímetros, o equipamen
to tem capacidade de processar 
450 mil toneladas de lixo por ano. 
É o primeiro projeto na área de 
resíduos sólidos que transforma 
o lixo urbano em energia que re
cebeu financiamento do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). 

O BNDES destinou R$ 33,9 mi
lhões dos R$ 50 milhões investi
dos. Com tecnologia de ponta, 
os resíduos domiciliares e indus

triais são reciclados, reaproveita
dos e transformados em insumo 
energético. A capacidade para 
processar mil toneladas de lixo 
por dia representa a geração de 
500 toneladas/dia de CDR, usado 
para substituir combustíveis fós
seis ou naturais, como o carvão 
mineral (coque) e o carvão vege
tal (produzido a partir da extra
ção de madeira). 

"Essa é uma solução tecnoló
gica para empresas interessadas 
em evoluir seus processos pro
dutivos para sistemas sustentá
veis, melhorar ou ampliar seus 
projetos ambientais", destaca o 
diretor de Tecnologia da Estre 
Ambiental, Pedro Stech. O CDR 
é produzido durante todo o ano, 
podendo, inclusive, ser estocado, 
o que permite um ganho de efi
ciência permanente dos fornos. 

Além disso, o potencial calorífico 
do CDR é superior ao de alterna
tivas como o bagaço de cana. E o 
coque, por sua vez, tem custo su
perior ao CDR. 

São três linhas de separação 
de lixo. A primeira retira resí
duos orgânicos, que represen
tam, em média, 40% do volume 
total destinado hoje ao aterro sa
nitário. A segunda linha selecio
na os resíduos com possibilida
des de reciclagem, como vidro, 
cerâmica, materiais ferrosos e 
não ferrosos. Para a terceira li
nha restam apenas os materiais 
de alto poder calorífico, como 
madeira, papel e papelão, entre 
outros, em que são tratados e 
preparados para a sua utilização 
como combustível alternativo. 

O potencial de crescimento 
do CDR no Brasil é muito grande, 
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uma vez que se trata de recicla
gem de materiais. De toda forma, 
sempre há necessidade de confe
rir a viabilidade econômica dos 
projetos, pois ainda não existe 
no país um mercado estabeleci
do para comercialização de CDR, 
nem subsídios para produção de 
energia a partir de lixo. E assim é 
para todos os negócios verdes. 

"Não adianta ser 100% sus
tentável e falir", diz o diretor do 
Comitê de Sustentabilidade da 
Associação Brasileira de Enge
nharia Industrial (Abemi), André 
Glogowsky, e diretor presidente 
da Hochtief no Brasil. "O desa
fio está no equilíbrio de toda a 
sociedade, pois a população e, 
consequentemente, o consumo, 
crescem numa velocidade muito 
acima do que conseguimos re
duzir ou reciclar." Em sua avalia
ção, a indústria tem feito o dever 
de casa, mas as políticas públicas 
ainda emperram a execução de 
obras realmente sustentáveis. 
"Temos um longo caminho a 
percorrer e a primeira etapa é 
a conscientização de que o pro
cesso é irreversível." 

Segundo Glogowsky, quan
do o material reciclado for fa
bricado em escala, comprova
damente de melhor qualidade 
e mais barato, toda a população 
vai deixar a opção não renová
vel de lado. "Agora como o re
frigerante diet não emagrece, o 
selo verde não quer dizer que se 
deixou de poluir, mas que hou
ve uma redução do impacto", 
destaca. "Na batalha pela redu
ção de resíduos, a tendência é 
que não se compre mais a obra 
e sim a performance." 

No futuro, o cliente vai en
comendar um prédio com as 
especificações das normas téc
nicas de desempenho. São elas 
que melhoram a qualidade dos 
produtos para os usuários, dei
xando as regras mais claras. Se 
um morador reclamar do ba
rulho do vizinho, será possível 
verificar se a culpa é realmente 
do vizinho ou se as paredes não 
atendem às exigências. 

"Hoje nos interessa mais o 
desempenho do produto do que 
a composição dele", corrobora 
o coordenador do Comitê de 

Tecnologia e Qualidade do Sin
dicato da Indústria da Constru
ção (SindusCon-SP), Maurício 
Bianchi, e diretor da BKO Enge
nharia. Ele explica que é mais 
importante saber se a porta abre 
e fecha adequadamente, se pro
porciona isolamento térmico e 
acústico, do que o material de 
que é feita. "Isso é uma tendên
cia mundial", aponta. 

Na prática, isso implica pro
porcionar con forto ao usuário do 
ambiente, tanto no verão quanto 
no inverno, por meio de soluções 
arquitetônicas que aproveitem 
iluminação e ventilação natu
rais, sem que ele precise lançar 
mão a todo tempo de ar-condi-
cionado ou aquecedor. "Soluções 
pré-moldadas e compactas vão 
permitir o controle de resíduos 
em canteiros de obras e reduzir o 
impacto ambiental ao máximo", 
diz. As construções serão secas e 
o trabalho será apenas de mon
tagem. Ele cita como exemplo 
os sistemas drywall, paredes de 
gesso que são mais leves e com 
espessuras menores que as das 
paredes de alvenaria. 
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Text Box
Fonte: Valor Setorial, São Paulo, p. 82-84, ago. 2011.




