
O Recreio dos Bandeirantes, ou
simplesmenteRecreio, éumbair-
ronobre da ZonaOeste doRio de
Janeiro. O local concentra gran-
de número de lançamentos co-
merciais, residenciais, e mistos,
e tambémépalco de obras de in-
fraestrutura por parte do gover-
no do Estado e da Prefeitura. O
bairro fazdivisa a leste comaBar-
ra da Tijuca, umdos bairrosmais
emblemáticos daCidadeMaravi-
lhosa, a norte comVargemGran-
de e Vargem Pequena, a oeste
com Grumari e Guaratiba.
Por conta de eventos como a

Olimpíada de 2016, o Recreio
tende a continuar sendo um
dos mais beneficiados por no-
vos investimentos. Segundo a
Associação deDirigentes de Em-
presas do Mercado Imobiliário
(Ademi-RJ), em 2011, foi o bair-
ro que mais recebeu lançamen-
tos imobiliários, seguidopor Jaca-
repaguá e Campo Grande.■

A preocupação com a sustenta-
bilidade ambiental está ganhan-
do adeptos em um número cada
vez maior de setores empresa-
riais, cujos projetos já são forma-
tados levando em conta a preo-
cupação em causar impactomí-
nimo no meio ambiente.
O segmento de shopping cen-

ters também está debutando
nessa área com o futuro Améri-
cas Shopping, que será erguido
no Recreio dos Bandeirantes,
no Rio de Janeiro. O empreen-
dimento é o primeiro do ramo
no país, a receber o certificado
de Alta Qualidade Ambiental
(Aqua), concedido pela Funda-
ção Vanzolini, ligada a Univer-
sidade de São Paulo (USP).
Fernando Araújo, diretor da

construtora Ecia, responsável
pela obra, afirma que uma das
inovações do projeto, é a Esta-
ção de Tratamento de Esgoto
(ETE) capaz de eliminar qual-
quer matéria orgânica, e, ao fi-
nal do processo reverte a água
para ser usada na irrigação de
canteiro de plantas, lavagem de
garageme atémesmodisponibi-
lidade de ser usada novamente
nos banheiros.
Além disso, o novo shopping

também terá um sistema que
permitirá captar 100% da água
proveniente de chuva. Essas
ações devem colaborar para
uma economia de cerca de 20%
no consumo, inclusive, na irri-
gação. Os banheiros do shop-
ping contarão com torneiras au-
tomatizadas e válvulas de des-
carga de duplo fluxo, iniciativa
que deve contribuir para uma re-
dução de gastos com esse insu-
mo em torno de 40% somente
nesse tipo de uso.
“A Ecia possui certificados

em muitas áreas, mas faltava
um voltado ao meio ambiente
e por isso fomos atrás dele por
acreditarmos que o tema sus-
tentabilidade não pode ficar fo-
ra das ações da empresa”, argu-
menta Araújo, observando que
na Europa, Estados Unidos e
até em países do Golfo Pérsico,
os grandes empreendimentos

já são projetados com esse tipo
de preocupação.
Além desses sistemas, Araújo

lembra que o shopping também
contará com fachada verde e
claraboias - elas permitirão
uma iluminação mais natural,
colaborando para a redução do
consumo de energia elétrica.

Benefícios para todos
Com previsão de inauguração
no primeiro trimestre de
2014, o Américas Shopping exi-
girá investimentos da ordem
de R$ 220 milhões. Questiona-

do se o valor não é, de certa for-
ma elevado, o diretor da Ecia
concorda, principalmente na
sua fase inicial, mas logo faz
uma observação.
“Investimos mais no projeto

para que lá na frente haja benefí-
cios para todos, como menos
gastos com água, esgoto e ener-
gia. O que será fundamental pa-
ra lucrosmaiores de todos os lo-
jistas. Serão eles os principais
beneficiados”, argumenta o exe-
cutivo, revelando que mais de
60% do espaço do empreendi-
mento já está pré-locado.
“Acreditamos que esse conceito
sustentável é o responsável por
esse resultado antes mesmo da
inauguração”, diz.
Apesar de o Americas Shop-

ping ser o primeiro formatado
nesse conceito sustentável,Araú-
jo acredita quenoperíodode cin-
co anos essa realidade tende a

ser algomais corriqueiro nos em-
preendimentos.
“Em Nova York, por exem-

plo, muitos bairros são verdes,
o que nos sinaliza um caminho
natural sem volta daqui para
frente. Rapidamente todos te-
rão de trilhar por este cami-
nho”, pontua.
Para a arquiteta e urbanista

da construtora Ecia, Rosane
Araujo, atualmente existe uma
preocupação geral voltada a
um desenvolvimento sustentá-
vel em todos os níveis, e no se-
tor da construção civil não é di-
ferente. Desse modo, são cada
vez maiores as preocupações
com os impactos ambientais ge-
rados pelos novos edifícios.
“Percebe-se que está começan-
do a se difundir uma mudança
de cultura na construção civil di-
recionada para a sustentabilida-
de”, ressalta. ■
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Liderança em
lançamentos
Bairro nobre carioca, Recreio
recebe grande número de novos
empreendimentos imobiliários
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Qualidade ambiental ocupa
espaço no shopping center
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Américas, que deverá ser inaugurado emmarço de 2014, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro,
investe emprojeto sustentável visando redução de gastos comágua, esgoto e energia elétrica

40%
é a estimativa para a redução de
custos com água por conta do
sistema de tratamento de esgoto
e captação de água da chuva.

60%
é a parcela já ocupada da área
total do shopping por lojistas, que
se mostraram a favor do conceito
sustentável do empreendimento.
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R$ 220 mi
é o valor orçado do Américas
Shopping. A expectativa é de
redução de custos a longo prazo,
apesar do investimento elevado.

Investimento elevado
no início do projeto
sinaliza redução de
custos no longo prazo
em água e energia

2014
é quando deverá ser inaugurado
o Americas Shopping,
do Recreio, precisamente
no mês de março.
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BairroverdeemNovaYork,“caminhoquerapidamentetodosterãoquetrilhar”, comoavaliaFernandoAraújo, diretor daconstrutoraEcia
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