
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



a ria Del Carmem Pina, 48 anos, é 

muito respeitada na pequena ci

dade de Boechío, com cerca de 

4 mil habitantes, na Província de 

San Juan, na República Dominica

na. A admiração não vem de palavras duras ou f i 

sionomia carrancuda. Vem de um sorriso generoso 

e palavras doces e sábias, tais como: "No ensino 

não se pode ser áspero, mas sim amoroso". 

O nome Maria Del Carmem não causa reco

nhecimento imediato. Mas basta citar o apelido 

Morena, e todos fazem aquela expressão "ah sim, 

conheço bem!" Morena é professora do ensino bá

sico. Para os alunos entre os 5 e 12 anos, ela coloca 

em prática um conceito moderno de educação do 

ponto de vista "verde": a transversalidade. Ou seja, 

pratica a educação ambiental por intermédio das 

disciplinas regulares. Que tal medir a quantidade 

de mata devastada em uma operação matemática? 

Ou ter como tema da redação "Espécies nativas da 

República Dominicana"? 

Além das matérias, os alunos e moradores são 

instados a mudar seus hábitos prevendo a susten

tabilidade do exuberante meio ambiente que os cer

ca. "Sabia que as pessoas queimam lixo no quintal 

de casa desde Colombo?", brinca Morena. Talvez os 

índios que estavam na Dominicana na chegada de 

Colombo ao país (e às Américas) em 1492 não tives-

sem tal prática nefasta; no entanto, o hábito é co

mum nas casas locais há séculos. Tudo muda, com 

novas ideias - "verdes". Os moradores também são 

ensinados sobre coleta seletiva, alternativas biode

gradáveis para detergentes químicos, botânica e a 

relação do ser humano com o meio ambiente. 

Para que a educação ambiental se tornasse 

massiva na região, a Odebrecht apoiou a capacita

ção de 38 professores locais. O projeto conta com a 

chancela da Pontifícia Universidade Católica Madre 

y Maestra e da ONG Fundação Sur Futuro. 

Hidrelétrica de Palomino 
Boechío está ao lado de uma obra de suma im

portância para o futuro sustentável da Repúbli

ca Dominicana: a Usina Hidrelétrica de Palomino 

(80 MW), inaugurada em 11 de agosto deste ano. 

Além do fornecimento de energia em um país onde 

há falta dela, Palomino representa uma quebra no

tável de paradigma: é o primeiro projeto público da 

República Dominicana classificado de Mecanismo 

de Desenvolvimento Limpo (MDL). 

Palomino é reconhecida como "obra verde", pois 

gerará créditos no mercado de carbono, mitigando 

as emissões poluentes mundo afora. É a primeira 

obra mundial da Odebrecht nesse sistema. Para 

adequar o projeto a esse mercado, foi necessário 

inscrever a obra na Organização das Nações Unidas 
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(ONU) e cumprir uma série de exigências de sus

tentabilidade determinadas pelo Protocolo de Kyoto 

(1997). 

A República Dominicana tem uma matriz ener

gética na qual predominam os combustíveis fós

seis. Cerca de 85% da energia vem de carvão, gás e 

combustíveis. Isso em um país que não produz pe

tróleo, e quase tudo é importado. Resultado: déficit 

diário de 23% (da demanda de consumo) de energia. 

Com a energia gerada, deixarão de ser impor

tados 440 mil barris de petróleo e de ser emitidos 

120 mil t de C0 2 anualmente. São esses números 

que inscrevem a obra como MDL. Com os créditos 

que venderá no mercado de carbono, o país terá um 

ingresso de cerca de US$ 700 mil por ano, por um 

período de 21 anos. 

"O diferencial desse projeto é que 65% dos crédi

tos serão investidos em projetos socioambientais", 

comemora Pedro Schettino, Diretor de Contrato 

de Palomino. O fato de o dinheiro ser reinvesti

do no meio ambiente e em projetos sociais torna 

os créditos de carbono ainda mais valiosos (e de 

maior liquidez). "O MDL aumentou a rentabilidade 

do projeto para a República Dominicana", resume 

Victor Ventura, ex-Presidente da Egehid [Empresa 

de Geração Hidrelétrica Dominicana), que preten

de investir os créditos na plantação de 4 milhões 

de árvores, além de desenvolver projetos em que o 

trabalhador rural possa explorar sua terra de ma

neira sustentável para o meio ambiente. Palomino 

aumentará em 15% o potencial hidrelétrico do país. 

Rodovia de Miches 
Acomodada em um cubículo de pouco mais de 

15 m 2 , Normalinda Cueva, 33 anos, ganhava a vida 

cortando cabelo em um modesto salão de beleza 

na comunidade rural El Cedro, de 4 mil habitantes. 

Há três anos, decidida a participar de um projeto 

do Governo dominicano, Normalinda largou a pro

fissão para se dedicar a um viveiro comunitário de 

plantas. 

0 projeto, com poucos recursos, andava mal das 

pernas. Não se distinguiam as mudas no mato que 

tomara conta do viveiro. Isso, até uma equipe da 

Odebrecht passar por ali, diante da placa "Associa

ção dos Viveiristas Orgânicos de El Cedro". Com o 

apoio da equipe da obra de construção da Rodovia 

de Miches, o viveiro cresceu a olhos vistos. Foi todo 

reconstruído e hoje conta com um moderno sistema 

de irrigação. Periodicamente, dois técnicos agrôno

mos passam por ali e ensinam os moradores da co

munidade a lidar com a terra. Em apenas três me

ses, o número de mudas saltou de 3 mil para 10 mi l . 

Todas vendidas para a obra da Rodovia de Miches, 
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que fará a revegetação dos taludes da estrada. 

"O mais importante é que a Odebrecht nos ensi

nou a importância da sustentabilidade. Agora nos 

sentimos como empresários e já pensamos em 

grandes clientes que virão quando a obra acabar, 

daqui a três anos", diz Normalinda, Presidente da 

Associação. 

Eles, os clientes, certamente virão. A rodovia, de 

110 km, interligará importante região turística do 

país, onde estão as cidades de Bávaro, Uvero Alto, 

Miches e Sabana de La Mar, no nordeste do país. A 

região concentra 65% dos quartos de hotel da Re

pública Dominicana. 

0 legado será o de uma "empresa verde", foca

da na conservação ambiental. Os recém-montados 

canteiro de obras e alojamento em Miches são um 

modelo de sustentabilidade que deverá ser seguido 

em todo o país. 0 chamado "acampamento verde" 

conta com a iluminação externa totalmente origina

da de energia solar. 0 custo dessa iluminação, em 

três anos de obra, será de US$ 115 mil, com zero 

emissão de carbono na atmosfera. Se a iluminação 

fosse feita de forma convencional, teriam que ser 

utilizados gerador a diesel, com potência de 20 kW, 

e lâmpadas de vapor de sódio, de 450 W. O custo 

total ficaria em US$ 118 mil . E o pior: haveria emis

sões de 68 t/ano de C0 2 . 
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A sustentabilidade não é apenas ambiental, mas 

também humana. 0 "acampamento verde" deixará 

para as comunidades, ao longo da rodovia, 56 pla

cas solares, e lâmpadas LED serão doadas a esco

las e postos de saúde. A população será capacitada 

a utilizar o sistema. 

Outro avanço é o reúso da água, em dois momentos. 

No primeiro, o líquido usado nas torneiras [da pia para 

lavar as mãos] é direcionado aos vasos sanitários. As 

chuvas também são captadas, reservadas em tanques, 

bombeadas (com energia solar) para o pátio de equi

pamentos e usadas na lavagem de veículos e em ou

tros momentos. Em dois dias de chuva, acumulam-se 

até 40 mil litros de água. "Observamos que aqui é uma 

região de muito sol e muita chuva, por isso desenvol

vemos esse projeto, com ganho para o meio ambiente 

e alta viabilidade econômica", comenta o Responsável 

por Produção Rodrigo Médicis. 

O conceito predomina em todos os setores do 

canteiro. Por meio de uma tecnologia ainda pouco 

utilizada em obras, a hidrólise (divisão da molécula) 

da água, o hidrogênio é injetado nos combustíveis 

de todos os motores, reduzindo a poluição. O sis

tema diminui o gasto em energia em 15% e evita 

emissão de 330 t de gás carbônico por ano. "Já tinha 

visto isso no papel, mas nunca aplicado na prática, 

como aqui", destaca o engenheiro dominicano Leo

nardo Ogando, Responsável por Plantas Industriais. 

"O sucesso do canteiro é tamanho que a partir de 

agora isso será referência e diretriz", assegura 

Marco Cruz, Diretor-Superintendente da Odebrecht 

na República Dominicana. 

Autopista del Coral 
A Odebrecht está no país há 10 anos, const ru in

do aquedutos, hidrelétr icas, estradas e obras vi

árias. Uma dessas obras é a Autopista del Coral, 

chamada pelo Ministro do Tur ismo, Francisco 

Javier Garcia, de "obra-pr ima de paisagismo". O 

então Presidente da República Dominicana, Leo

nel Fernández Reyna, presente à inauguração no 

úl t imo 8 de agosto, sal ientou: "É uma obra sem 

precedentes no país". 

O ex-Presidente Fernández classif icou a ro

dovia de 70 km como "estratégica", pois integra 

aproximadamente 65% da oferta hoteleira do 

país, onde há alta circulação de tur is tas. A nova 

obra aproxima a capital histórica Santo Domingo 

do balneário Punta Cana. O tur ismo é responsá

vel por 22% do PIB do país e por 19% dos postos 

de t rabalho. 

A obra de Coral, ambienta lmente correta, foi 

realizada em áreas antes ocupadas com planta

ção de cana e pastagens. Quem mais ganhou fo

ram os moradores de cidades como Higuey, que 

sofr iam com o tráfego pesado de carros e cami 

nhões, causando poluição sonora, e emissão de 

gás carbônico. Com a Autopista del Coral, esse 

trânsi to de cerca de 13 mi l carros por dia foi des

viado, a população pôde desfrutar melhor qual i 

dade de vida e, enf im, respirar um ar mais puro. 

"Todas nossas obras aqui, sem exceção, têm a 

marca da sustentabi l idade", resume Marco Cruz. 

"Seja para o ser humano, seja para o meio a m 

biente." 
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Text Box
Fonte: Odebrecht Informa, São Paulo, ano 39, n. 162, p. 20-24, set./ out. 2012.




