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Iniciativas
verdese de
baixocusto
dãoalento
Ainda tímidos, projetos
de energia solar e reúso de
água ganham força; Rio já
tem exemplos de prédios
e escolas sustentáveis

WILTON JUNIOR/ÃE

Roberta Pennafort / RIO

Numa cidade que está longe de
ser exemplo de desenvolvimen-
to sustentável, ou seja, com res-
peito ao meio ambiente, iniciati-
vas isoladas destacam-se como
bons exemplos a serem segui-
dos: do morador que decidiu
criarem casaum sistema de reuti-
lização de água e aproveitamen-
to da energia solar para esquen-
tar o banho da família aos pré-
dios erguidos já com a previsão
de cultivo de telhado verde, vi-
dros isotérmicos nas janelas pa-
rareduzir o uso de ar-condiciona-
do, coletores seletivos de lixo e
sensores de presença para evitar
desperdício de luz. A construção
pode ficar até 10% mais cara, mas
o futuro gasto com energia chega
a ser reduzido pela metade.

Depois da caixa d’água e cole-

tores aquecidos pelo sol (basta
um mormaço para dar conta de
dois chuveiros) e das calhas para
recolhimento de água da chuva,
Hans Rauschmayer, alemão radi-
cado no Rio há dez anos, planeja
a instalação de placas fotovoltai-
cas para baixar ainda mais a de-
pendência da eletricidade – hoje
a conta da família de cinco pes-
soas é de apenas R$ 50. A água da
chuva serve ao vaso sanitário e
para regar as plantas.

Tudo foi preparado com o ma-
nual da ONG Sociedade do Sol,
que ele baixou na internet (www.
sociedadedosol.org.br) e mate-
riais baratos, como tubos de
PVC. Rauschmayer trabalhava
com informática, mas, seguindo
a tradição alemã de preocupação
com a ecologia, passou a se inte-
ressar mais pela questão. Em
2003, começou a fazer as trans-
formações em casa.

O passo seguinte foi fundar a
empresa Solarize Rio, que ofere-
ce treinamento para aplicação rá-
pida do que chama de “tecnolo-
gia popular do aquecimento so-
lar de baixo custo”, tanto para
empresas quanto para pessoas

comuns. “Queria disseminar al-
go que ninguém estava fazen-
do”, diz Rauschmayer.

“É muito fácil de preparar,
não precisa ter uma especializa-
ção, só alguma habilidade. A de-

manda tem aumentado, existe
um movimento por conta da
Rio+20, mas o Rio está atrasado
em relação a cidades como São
Paulo e Belo Horizonte. Eu ainda
fico surpreso ao ver que no Brasil

o Sol só é aproveitado na praia,
ao contrário do que ocorre na
Alemanha.” O país é o líder do
mercado mundial de energia so-
lar, a despeito de seu clima.

O Rio não tem tradição de pré-

dios ambientalmente corretos.
Mas empreendimentos imobiliá-
rios do gênero têm feito sucesso.

Habitado há dois meses, o Eco-
life Freguesia conquistou com-
pradores ao oferecer diferenciais
pouco vistos, como descargas
com jato mais forte de água, o
que torna desnecessário o duplo
acionamento, e churrasqueiras
ecológicas – a gás, e não a carvão.
OgêmeoEcolifeRecreio, finaliza-
do em abril, já está todo vendido.

Certificação. Com paredes
com camada dupla de vidro, que
reduzem o consumo de ar em até
60%, e corredores iluminados
naturalmente, a Universidade
Petrobrás, na Cidade Nova, é um
dos primeiros prédios sustentá-
veis da cidade. Recebeu em 2008
a certificação internacional
Leed (de Leadership in Energy
and Environmental Design), de-
sejada por outros 13 imóveis ca-
riocas. Cumpriu o mínimo de 26
exigências numa lista de 69.
Tem até vagas especiais para veí-
culos que poluem pouco.

Um dos postulantes é o Colé-
gio Estadual Erich Walter Heine,
onde o esforço se vê nos deta-
lhes: não há copos descartáveis;
cada aluno e professor tem sua
caneca para beber água. De telha-
doverde – que, entreoutros bene-
fícios, atenua a poluição atmosfé-
rica –, aescola, construída em for-
mato de catavento, para maior
circulação do ar, se autointitula a
primeira instituição educacional
sustentável da América Latina.

São casos esparsos, mas que
tendem a se tornar mais numero-
sos, acredita o diretor do Núcleo
Interdisciplinar de Meio Am-
biente (Nima) da PUC-Rio, Luiz
Felipe Guanaes.

“As mudanças de comporta-
mento são processos demora-
dos. Os alunos que nasceram
pós-Eco-92 estão chegando à
universidade mais conscientes.
Os materiais vão baratear, é uma
nova sociedade que vai surgir.”

Iniciativa. Radicado no Brasil há dez anos, o alemão Hans Rauschmayer usa aquecedor solar
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 maio 2012, Especial Planeta, p. H7.




