
Após um ano da inauguração do
projeto Reúso, que consiste no sis-
tema de tratamento de efluentes
e reúso de água proveniente do es-
goto, o Complexo World Trade
Center São Paulo, WTC-SP, foi
premiado pela Abrafac (Associa-
ção Brasileira de Facilities) por
mais esta iniciativa voltada ao uso
consciente e sustentável da água.

Primeiro Condomínio em São
Paulo a exercer um papel de res-
ponsabilidade ambiental nessa di-
mensão, o WTC-SP se destacou
na categoria Gerenciamento, Ma-
nutenção, Operação e Utilidades
com o case Implantação Projeto
Reuso De Água/Tratamento de
Efluentes - WTC-SP, apresentado
pelo Gerente de Operações da Jo-
nes Lang LaSalle, Maurício Savas-
sa e o Supervisor de Engenharia
do WTC-SP, Marcelo Kikunaga,
no Congresso & Expo Abrafac.

“A escassez de recursos hídri-
cos aliada à preocupação do
WTC com sustentabilidade do
uso consciente da água nos levou
por esse caminho”, conta Maurí-
cio Savassa, Gerente de Opera-
ções da Jones Lang LaSalle.

O sistema foi projetado e insta-
lado pela “General Water”, sob
gestão da Jones Lang LaSalle, e
se estende a todo complexo, que
agrupa Torre de Escritórios com
25 andares; D&D Shopping com
95 lojas; Sheraton São Paulo
WTC Hotel com 296 apartamen-
tos e o WTC Events Center com
60 espaços de eventos disponí-
veis, incluindo o WTC Golden
Hall com mais de 3000 m².

A água de reúso gerada pelo
sistema atende todas as normas
e padrões de qualidade necessá-
rios para a utilização em fins se-
cundários, como descarga de va-
sos sanitários, torres de resfria-
mento, rega de jardim, espelho
d'água, entre outros, e represen-
ta 25% do volume de água utili-
zado em todo o complexo.

Além da autossuficiência em
recursos hídricos e uso sustentá-
vel da água, os resultados finan-
ceiros do projeto já foram nota-
dos. Houve uma redução sur-
preendente no volume de esgo-
to descartado na rede pública de
cerca de 50%; redução no volu-
me de utilização de água potável
de 30% e redução no custo men-
sal na ordem de 30%.

“O resultado alcançado com
este projeto reflete o comprome-
timento do Complexo com um ge-
renciamento sustentável, que al-
cança benefícios econômicos, so-

ciais e ambientais”, diz Luciano
Montenegro, CEO do WTC-SP.

“É uma tendência mundial,
realizar a própria gestão do uso
da água, desde a captação, utiliza-
ção até o tratamento. O Comple-
xo se diferencia na relação direta
com a Sustentabilidade, além do
ganho econômico gerado, é o
que diz Ricardo Ferraz, diretor
comercial da “General Water”.

A independência hídrica do
WTC-SP também auxilia a con-
cessionária pública, que sofre os
efeitos da escassez de água, po-
dendo direcionar o atendimento
aos consumidores essenciais, co-
mo hospitais, escolas e popula-
ção em geral.

“A iniciativa comprova o en-
gajamento do empreendimento
em projetos que propiciem a ge-
ração de ideias inovadoras que
contribuam com um desenvolvi-
mento sustentável”, completa
Savassa. ■

Surgiram muitas notícias vindas da 18ª Conferência das Par-
tes (COP-18) da Convenção do Clima, que se realiza em Do-
ha, no Catar, desde o dia 26 de novembro, com encerramen-
to amanhã . O tema da COP-18 é a extensão do Protocolo de
Quioto por meio de uma plataforma global, amplamente ne-
gociada, com compromissos concretos, mensuráveis e verifi-
cáveis de redução de emissões de gases de efeito estufa para
todos os países.

Trata-se de consolidar o chamado mercado de carbono,
que já se desenvolve significativamente tanto no modo regu-
lado, ou seja, seguindo as regras de Quioto, quanto por inicia-
tivas voluntárias, que não as seguem, mas que encontram
em seu marco institucional padrões de referência concei-
tuais, técnicos e metodológicos. Pretende-se robustecer
uma solução que reconhece a eficácia da criação de conse-
quências positivas de mercado para as empresas internaliza-
rem a agenda de baixas emissões. Com isso, se alia a produti-
vidade e a competitividade ao enfrentamento desse proble-
ma ambiental que afeta indistintamente a todas as pessoas,
nações e, portanto, também as empresas.

Mas qual o nexo das negociações internacionais com o co-
tidiano das empresas e das pessoas? Quais as consequências
práticas para as empresas e os consumidores? Há responsabi-
lidades dos governos federal e estaduais?

O processo negociador da Convenção do Clima produz
desdobramentos nos países, os quais tendem a influir no

ambiente de negócios e no
relacionamento entre quem
produz e quem consome. A
maneira com que a produ-
ção de bens e serviços passa
a ser vista tem extrema rele-
vância, já que a tarefa de re-
duzir e evitar emissões ne-
cessariamente envolve ino-
vação em processos e produ-
tos, o que repercute sobre o
planejamento, a operação e
o próprio modelo de negó-
cio das empresas. Isso signi-
fica que custo e competitivi-
dade estão em pauta quan-
do se fala em adotar a ges-
tão de emissões em uma em-
presa. Basta considerar que

muitas empresas sequer mantêm áreas de sustentabilidade
em seu organograma.

Essa realidade vem mudando, haja vista a participação de
empresas de diferentes portes e setores em iniciativas volun-
tárias que pressupõem a publicação de inventários corporati-
vos de emissões segundo padrões metodológicos convergen-
tes. Há muito que avançar, é evidente, pois a gestão de emis-
sões é apenas um subconjunto da agenda mais abrangente
da sustentabilidade.

O papel dos governos e da sociedade reside justamente
em atuar no lado da regulação, que culmina por gerar de-
manda e mercado para essas inovações de consumo respon-
sável. Percebe-se no Brasil uma demanda incipiente dos con-
sumidores individuais por produtos e serviços que demons-
trem algum grau de aderência aos princípios da sustentabili-
dade. De seu turno, o governo brasileiro lançou o Plano de
Mitigação das Emissões na Indústria, estabelecendo que as
empresas de diversos setores publiquem seus inventários de
emissões anualmente a partir de 2013.

As negociações conduzidas em escala planetária podem
parecer abstratas e sem desdobramentos práticos, porém li-
dam com um problema sensível para a humanidade e que
simplesmente afeta a biota e o funcionamento de toda a vida
em sociedade. Governos e empresas vêm paulatinamente
atuando nessa agenda, com alguns ganhos visíveis, de que é
exemplo a adoção da solução de mercado para a baixa inten-
sidade de emissões. É o início de um longo e ambicioso cami-
nho, afinal, que está em jogo na COP-18, porquanto a promo-
ção de uma economia de baixo carbono é uma etapa impor-
tante na consecução do desenvolvimento sustentável. ■
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Percebe-se
no Brasil uma
demanda
incipiente
dos consumidores
por produtos
e serviços que
demonstrem algum
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A Companhia de Desenvolvimento

dos Vales do São Francisco e

Parnaíba (Codevasf) recebeu no

início desta semana o Prêmio

Nacional de Desenvolvimento

Sustentável e de Responsabilidade

Socioambiental. Concedido pelo

Instituto Ambiental Biosfera —

organização não governamental

sem fins lucrativos, a premiação

reconhece o projeto de

Revitalização da Bacia do Rio São

Francisco, cujos investimentos

de 2007 até 2014 somam

R$ 3,24 bilhões em ações de

esgotamento, resíduos sólidos

e controle de processos erosivos.

“O foco do nosso trabalho

é a melhoria da qualidade e

da quantidade de água, a

temática principal deste século",

afirmou o assessor técnico

da Área de Revitalização,

Athadeu Ferreira. C.R.C
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Text Box
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