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0 Brasil vive um verdadeiro 
boom na área das cons
truções sustentáveis: de 

prédios de escritórios e residen
ciais às arenas esportivas, nunca se 
utilizaram tantas tecnologias que 
permitem um uso mais inteligente 
dos recursos naturais, como água e 
energia. O amadurecimento dessa 
tendência, que chegou ao país há 
menos de uma década, pode ser 
constatado pelas duas principais 
certificações de construção verde 
que hoje operam no mercado bra
sileiro. O selo Leed, de origem ame
ricana e presente em 143 países, 
chegou ao Brasil em 2007 e hoje 
está presente em 90 empreendi
mentos e existem outros 700 em 
processo de certificação. O sistema 
Aqua, de origem francesa e adapta
do pela Fundação Vanzolini, ligada 
à Universidade de São Paulo (USP), 
certificou os primeiros sete empre
endimentos em 2009. Hoje, esse 
número chega a 107 projetos. 

As primeiras certificações de 
construção sustentável começaram 
no setor corporativo, como escritó
rios, agências bancárias e lojas. Es
ses segmentos continuam impor
tantes, mas vêm ganhando espaço 
os empreendimentos residenciais 
e, mais timidamente, as constru
ções de infraestrutura, impulsio
nadas por eventos como a Copa do 

Mundo de 2014 e a Olimpíada de 
2016. Os 12 estádios que abriga
rão os jogos do Mundial de 2014, 
além das arenas do Palmeiras, em 
São Paulo, e do Grêmio, em Porto 
Alegre, estão sendo entregues com 
o selo Leed. "Os eventos esportivos 
serviram para dar impulso à ado
ção, por parte das construtoras, 
de tecnologias de construção sus
tentável. Diversas instalações estão 
sendo certificadas, não apenas as 
arenas que abrigarão os jogos da 
Copa", afirma Marcos Casado, di
retor do Green Building Council 
Brasil (GBC Brasil), entidade res
ponsável por disseminar práticas 
de construção verde. 

O Parque Olímpico no Rio de Ja
neiro e a revitalização da zona por
tuária, batizada de Porto Maravilha, 
também são exemplos de projetos 
que estão sendo construídos com 
base nos preceitos da sustentabili
dade e que serão certificados. 

A experiência com os estádios, 
segundo Casado, mostra que foi 
possível adotar tecnologias de 
ponta, como o uso de painéis fo-
tovoltaicos na fachada e cobertura 
das arenas. No recém-inaugurado 
estádio Mané Garrincha, de Bra
sília, construído pelo consórcio 
formado pelas empresas Via Enge
nharia e Andrade Gutierrez, o siste
ma fotovoltaico deve produzir 2,5 

MW de energia, o suficiente para 
iluminar todo o entorno da arena 
esportiva. As tecnologias de capta
ção, tratamento e reúso da água da 
chuva possibilitarão uma redução 
de 80% no consumo de água, com
parado a um estádio convencional. 
O uso de uma película autolimpan-
te revestida por óxido de titânio 
que capta a poluição gerada pelos 
veículos é outra novidade da are
na, que deve ser o primeiro estádio 
do mundo a receber a certificação 
Leed Platinum, a mais avançada no 
uso de tecnologias sustentáveis. 

Em Fortaleza, o destaque foi a 
reutilização de resíduos da demo
lição do antigo estádio Castelão 
na construção da nova arena, o 
que permitiu que o volume de de
tritos encaminhados para aterros 
fosse 75% menor - as estruturas, 
demolidas, serviram para fazer 
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brita, pedrisco e concreto. A Arena 
Corinthians, cuja construção está a 
cargo da Odebrecht, também terá 
painéis fotovoltaicos para geração 
de energia, sistema de captação de 
água da chuva nas coberturas, uso 
de madeira de origem florestal cer
tificada, equipamentos econômi
cos de ar condicionado e sistema 
de iluminação com lâmpadas LED, 
que são até 80% mais econômicas 
que as fluorescentes e possuem 
vida útil mais longa. Em Cuiabá, o 
diferencial de sustentabilidade co
meça no projeto da arena, que foi 
desenhada para ter algumas partes 
"desconstruídas" após a realização 
dos jogos, graças ao uso de estrutu
ras que podem ser montadas e des
montadas conforme a necessidade 
e tamanho do público. 

De acordo com Casado, do GBC 
Brasil, a expectativa é de que a eco

nomia gerada com as tecnologias 
sustentáveis impulsione a adoção 
de padrões de sustentabilidade 
em outras obras de infraestrutura, 
como na ampliação de aeroportos, 
portos e até mesmo rodovias - em
bora ainda não exista um padrão 
Leed para obras viárias. "As amplia
ções de alguns grandes aeroportos, 
como Galeão, no Rio, e Confins, em 
Belo Horizonte, prevêem o uso de 
algumas tecnologias sustentáveis, 
como captação de água da chuva e 
iluminação por LED. Mas não hou
ve ainda interesse da Infraero na 
certificação dessas estruturas", diz 
Casado. Já nas obras de mobilidade 
urbana, o interesse pelo selo verde 
começa a surgir: duas estações de 
trens metropolitanos devem rece
ber a certificação Leed em São Pau
lo: as estações USP Leste e Vila Au
rora, ambas da Companhia Paulis

ta de Trens Metropolitanos (CPTM). 
Em obras de maior impacto 

ambiental, como a construção de 
hidrelétricas, ferrovias e portos, 
os projetos têm sido formulados 
de modo a atender às exigências 
previstas na legislação ambiental 
brasileira, o que torna prescindível 
uma certificação externa. "As de
mandas das leis ambientais são tão 
rigorosas que, para a maior parte 
dos empreendedores, arcar com 
os custos adicionais de uma certifi
cação de sustentabilidade se torna 
desnecessário", afirma Luiz Henri
que Ferreira, diretor da Inovatech 
Engenharia, empresa especializa
da em projetos de construção sus
tentável, responsável por mais de 
50% dos projetos certificados com 
o selo francês Aqua. 

"Se o empreendedor cumprir 
à risca os requisitos previstos na 
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lei, já terá uma obra com reduzido 
impacto ambiental", diz. Mesmo 
assim, afirma Ferreira, empresas do 
setor de infraestrutura têm aumen
tado a procura por consultoria na 
área. "Já fomos procurados por em
presas do setor de rodovias e por
tos privados. Acredito que a área de 
infraestrutura, nos próximos anos, 
responderá por uma fatia impor
tante do segmento de construções 
sustentáveis." 

A construtora Odebrecht, que 
atualmente conduz obras em reali
dades tão diferentes como a cons
trução da Arena Corinthians, em 
São Paulo, e a Usina Hidrelétrica de 
Santo Antônio, no rio Madeira, em 
Rondônia, buscou operar dentro de 
padrões de sustentabilidade acima 
do que a lei prevê, como uma for
ma de evitar pendências junto aos 
órgãos ambientais. Os canteiros de 
obras das hidrelétricas que devem 
operar acima de 100 MW, como é 
o caso de Santo Antônio, possuem 
certificação ISO 14001 (de qualida
de ambiental) eOHSAS 18001 (saú
de e segurança ocupacional). "Um 
bom projeto mostra que é possível 
reduzir impactos ambientais, mes
mo em áreas sensíveis. 

No caso da Hidrelétrica de San-

to Antônio, por exemplo, foi possí
vel reduzir em 30% a área a ser des
maiada para construção da usina, 
autorizada pelo Ibama" , diz Luiz 
Gabriel Azevedo, diretor de susten
tabilidade da Odebrecht. 

O tratamento de 100% dos es
gotos gerados no canteiro de obra 
e a reciclagem de 70% dos resíduos 
gerados no canteiro de obras são 
outros exemplos de boas práticas 
de sustentabilidade aplicadas a 
essa grande obra, segundo Azeve
do. Outro diferencial está no trei
namento da mão de obra. "Mais de 
80% da força de trabalho da usina 
de Santo Antônio é formada por 
trabalhadores da própria região, 
o que evita a migração e a pressão 
sobre os recursos naturais." 

Na construção da Usina Hidrelé
trica de Teles Pires, no Mato Grosso, 
a estratégia foi integrar o canteiro 
de obras à vida cotidiana da popu
lação. O canteiro de obras da usina 
- que, pronta, terá capacidade para 
gerar 1.800 MW de energia - fica 
em um local isolado, distante cem 
quilômetros da cidade mais próxi
ma, Paranaíta, sem acesso a vias pa
vimentadas. Nele, a empresa mon
tou uma área de convivência aber
ta à população, com rádio e TVs 

comunitárias. A capacitação para 
o trabalho na obra envolveu mais 
de duas mi l pessoas - inclusive tra
balhadores de origem haitiana que 
entraram no país após o terremoto 
que assolou o Haiti, em 2010. 

A preocupação de se deixar um 
"legado de sustentabilidade" para 
o futuro começa a fazer parte do 
planejamento do desenvolvimen
to urbano. Uma forte tendência é 
a criação de bairros com atributos 
de sustentabilidade - que funcio
nam como condomínios de uso 
misto (residencial e comercial), 
só que sem muros. Um exemplo 
é o bairro planejado Jardim das 
Perdizes, que está sendo construí
do pela incorporadora Tecnisa na 
zona oeste de São Paulo. 

No interior do Estado, em São 
Carlos, o parque tecnológico Da-
mha, projeto da Inovatech Enge
nharia certificado pelo selo verde 
Aqua, agrupará, em área de 12 mi
lhões de metros quadrados, o Ins
tituto Inova São Carlos (associação 
que reúne 64 empresas de tecnolo
gia), residências, espaços de lazer e 
convivência, além de centros de ne
gócios e trilhas ecológicas em meio 
a áreas de mata nativa preservada. 

Experiências como estas podem 
e devem servir de guia para o mer
cado imobiliário, na avaliação de 
Ciro Scopel, vice-presidente de sus
tentabilidade do Secovi-SP, o sindi
cato que reúne vários elos do setor. 
"A demanda por sustentabilidade 
está mais presente no marketing 
das companhias do que como uma 
exigência do consumidor. Mas isso 
começa a mudar, e é bom que todas 
as empresas do setor, especialmen
te as de menor porte, estejam aten
tas a isso", diz Scopel. A entidade 
formulou, em parceria com a Uni
versidade Mackenzie, um conjunto 
de indicadores de sustentabilidade 
para o meio urbano - são mais de 
cem itens, divididos em nove te
mas, como construção, mobilida
de, água e energia -, e a ideia é que 
sejam utilizados como parâmetro 
para novos empreendimentos e até 
mesmo na reformulação dos pla
nos diretores das cidades. 
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Text Box
Fonte: Valor Setorial Infraestrutura, São Paulo, p. 102-104,  jun. 2013.




