
Arquitetura ecológica sai do experimental para ganhar mercado 
 
A eco-arquitetura, que incorpora conceitos e tecnologias de construção ambientalmente 
sustentáveis começa a sair do meio acadêmico para oferecer soluções para o meio urbano. 
Presentes nas chama das eco-vilas e comunidades alternativas, conceitos como bio-arquitetura e o 
uso de materiais considerados inovadores - como bambu e madeira de reflorestamento - aos 
poucos saem do âmbito experimental para se tornar possibilidades de um mercado ainda 
incipiente, mas com amplas possibilidades de crescimento.  
 
O mercado brasileiro para produtos com perfil ecológico voltados à arquitetura e construção ainda 
não foi mensurado. De acordo com informações do Instituto para o Desenvolvimento da Habitação 
Ecológica (Idhea), organização criada para difundir o conceito e que acabou se tornando uma 
empresa de consultoria, já existem no País cerca de 500 empresas que trabalham com eco-
produtos, embora nem todas definam seus produtos dessa forma. Somente no segmento de 
fabricantes de estações compactas de tratamento de esgotos, são mais de 30 empresas.  
 
"Há um pool de empresas avançando nesse mercado sem se conhecerem", afirma Márcio Augusto 
Araújo, consultor em eco-produtos e construção sustentável do Idhea. Segundo ele, esse mercado 
deverá deslanchar nos próximos anos, motivados por crises (como a energética ocorrida em 
2001), pressões do mercado externo e conscientização dos consumidores brasileiros.  
 
O arquiteto descalço  
 
A eco-arquitetura hoje pode oferecer soluções de maior valor agregado, voltadas para os centros 
urbanos, como pode ser parceira em programas de habitação popular no interior do País, pois 
vem resgatando e aprimorando algumas técnicas de construção já tradicionalmente usadas, como 
o pau-a-pique, o adobe (tijolo feito com argila crua e palha) e terra batida.  
 
Na semana passada, a Secretaria de Meio Ambiente (SMA) de São Paulo promoveu um seminário 
com o objetivo de promover os conceitos da eco-arquitetura. "Um dos princípios é trabalhar com a 
natureza e não contra ela", explica Johan von Lengen, holandês radicado no Brasil e considerado o 
pai da bio-arquitetura - uma subdivisão que se fundamenta no cuidado com a saúde humana 
dentro do ambiente construído, levando em consideração o clima e as condições do entorno.  
 
Autor do livro "O Manual do Arquiteto Descalço", Lengen sustenta que o profissional deve se 
dedicar a buscar novos materiais e colocar a mão na massa, em vez de ficar entocado em 
ambientes assépticos. O bio-arquiteto comanda a organização Tibá (Tecnologia Intuitiva e Bio-
Arquitetura), em Nova Friburgo (RJ), que funciona como um centro de desenvolvimento de 
técnicas em bio-arquitetura e que atrai profissionais de todo o País.  
 
Da mesma forma funciona o Ebiobambu, em Visconde de Mauá (RJ), cent ro que visa capacitar 
profissionais para o trabalho com o bambu e difundir a prática de usá-los como estrutura das 
construções. O know-how veio de países que já utilizam o bambu de forma mais sistemática nas 
edificações, como Colômbia e Equador, e está sendo adaptado para as condições climáticas 
brasileiras. De acordo com a arquiteta Celina Llerena, as vantagens do uso do bambu na eco-
arquitetura são as suas características de ser um recurso renovável, que não requer mão-de-obra 
especializada e pode ser colhido três anos após ser plantado. "A principal barreira é a falta de 
tradição do bambu como estrutura de construção", diz Celina.  
 
Embora mais disseminado, o uso de madeira como estrutura ainda tem muito espaço para 
crescer. Especialmente no caso de madeiras provenientes de áreas reflorestadas (pinus e 
eucalipto), considerados menos tradicionais. Em busca desse nicho de mercado, a capixaba Tora 
S.A., do grupo Lorentzen, investiu perto de R$ 6 milhões no ano passado para se tornar 
competitiva no mercado interno e galgar oportunidades no mercado externo. "Graças a 



investimentos em tecnologia, temos um produto com qualidade suficiente para competir com 
produtos de madeiras nativas", afirma o presidente Lupércio Barros Lima.  
 
A empresa produz estruturas em madeira de grandes dimensões, como pilares e vigas. O produto 
final passa por tratamentos tecnológicos para assegurar maior estabilidade e durabilidade. A 
grande vantagem ambiental do uso da madeira, de acordo com Lima, é o baixo consumo 
energético intrínseco à sua produção. "A madeira em si é um produto ecológico, pois é 
biodegradável e consome pouca energia em seu processo produtivo, ao contrário do alumínio, por 
exemplo, que é eletrointensivo. Mas sua extração precisa ser conduzida de modo sustentável", 
afirma o presidente da Tora.  
 
Os maiores clientes da empresa hoje são os mercados residenciais e empreendimentos hoteleiros, 
como o Club Med Trancoso, que já estão em sintonia com a tendência de uma arquitetura "com 
valorização de ambientes mais orgânicos, mais próximos da natureza e com ganho estético", nas 
palavras de Lima. "Acredito que agregar conceitos de eco-arquitetura não é mais uma tendência 
e, sim, realidade", afirma.  
 
A Tora, que já vendeu para clientes na Venezuela e Dubai, planeja reforçar sua entrada no 
mercado externo em 2005, com aumento da atual capacidade instalada, que é de 650 m³/mês de 
madeira. A empresa trabalha atualmente com seis fornecedores de madeira, do Espírito Santo e 
de Minas Gerais.  
 
Eco-carpetes  
 
Para atender aos nicho de me rcado que busca produtos com viés ambiental com alto valor 
agregado, a Interface, fabricante norte-americana de carpetes em placas com sede em Atlanta, 
desenvolveu, ainda na década de 1980, o primeiro carpete 100% reciclável. A base termoplástica 
do produto foi desenvolvida de modo a ser separada dos fios de náilon e voltar à linha de 
produção. Os fios são recolhidos pela DuPont e transformados em nova matéria-prima ou 
encaminhados para geração de energia. A empresa garante a responsabilidade pós-consumo, com 
recolhimento dos carpetes ao final da vida útil e sua destinação.  
 
A Interface detém ainda a exclusividade do uso de uma nova tecnologia de produção de fios de 
náilon a partir do milho, desenvolvida pela Dow Química e a Cargill. Além dos carpetes, a empresa 
fabrica tecidos para revestimentos, adesivos à base de água e produtos para limpeza e 
conservação de carpetes com o conceito ambientalmente correto. A maior parte dos clientes 
brasileiros são corporativos - Bradesco, ABN Amro Real, Natura, Citibank- mas a empresa já 
prepara sua entrada no segmento residencial para 2005. "Além de design e sofisticação, os 
produtos trarão o conceito da sustentabilidade para as casas brasileiras", aponta Luciano Bonini, 
gerente de desenvolvimento mercadológico para a Amé rica Latina.  
 
A unidade de vendas da Interface no Brasil está há 15 anos no mercado e faturou US$ 16 milhões 
no ano passado. Os planos da empresa para os próximos dois anos incluem o lançamento de uma 
linha de tecidos feitos com fibras de PET reciclado e a instalação de uma unidade fabril no País, 
cujo projeto está "bem avançado", afirma Bonini. 
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