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Especial MERCADO IMOBILIÁRIO

Consultor defende industrialização da obra
Empresa que atua na área de projetos sustentáveis aponta sistemas pré-moldados como solução para evitar o desperdício de água
Fernando Arbex
ESPECIAL PARA O ESTADO

Construções industrializadas,
com sistemas pré-moldados,
são exemplos de solução defendida pelo diretor da Inovatech
Engenharia,LuizHenrique Ferreira, para enfrentar a realidade
da falta de água que afeta todos
ossetoresdasociedade,incluindo a construção civil. Para ele, é
ummodeloquepoderiaseraplicado imediatamente.
O objetivo, segundo Ferreira,
é evitaro desperdício.“As construções industrializadas gastam muito menos água”, afirma
o diretor da Inovatech, empresa que presta consultoria para
empreendimentos sustentáveis. “São sistemas construtivos pré-moldados, cuja indústria tem controle rigoroso da
quantidade hídrica utilizada.”
Todos os serviços feitos em
obras,como o uso de argamassa
ecimento,tendematerum consumodeáguamuitogrande.“Industrializar a construção, trazendo materiais pré-fabricados
paraocanteiroserutilizadoapenasna montagem, é importante
dentro de uma lógica consciente do gasto”, explica.

FERNANDO DANTAS/ESTADÃO

O executivo indica alguns entraves para as construções industrializadasaindaserempouco utilizadas no Brasil. “Os custos precisam ser melhor equacionados, reduzindo-se carga
tributária tanto em materiais e
soluções mais eficientes quanto incentivando mão de obra
maisqualificada,pormeioderedução de encargos sociais para
profissionais mais qualificados
porexemplo”,opinou o diretor.
No caso dos prédios já construídos, ele avalia que o ideal é
que sejam trocados os aparelhos pouco adaptados à nova
realidade de falta de água.
“O grande vilão do consumo
de água hoje é o chuveiro. Há os
que gastam 50 litros por minuto, é um crime ambiental você
tomar aquele banho longo e relaxante nessas condições. Há
chuveiros no mercado que gastamoito litrospor minutoeoferecemamesmaqualidade”,afirma. Ferreira acredita que é preciso haverconsciência da população, mas os órgãos governamentais devem promover
açõesincentivadoraspararedução do consumo.
Ele comenta que a Inovatech
prestouconsultoriaparaacons-

trução do Park One Ibirapuera,
em São Paulo, empreendimento “verde” da Odebrecht OR.
Reúso, Para o menor gasto de
água, a incorporadora adotou o
uso de válvulas de duplo fluxo,
temporizadores e arejadores de
redução de pressão – componentes implementados para
economizar água –, além de um
sistema de reúso de águas cinzas e pluviais.

tamento embutido e painel de
controle, que gerencia a caixa de
água potável com a não potável
deacordocomachuvanaregião.
Sistemas de reaproveitamento de água no Brasil, segundo
ele,sãorudimentares.“Háa cai-

O fórum anual apresenta produtossustentáveisparaconstrução civil. “As cisternas, diferentes das que existem no Brasil,
vêmcompletas”,disse,explicando que os produtos europeus
vêm com bomba, sistema de tra-
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drados e redondos – dos produtos apresentados em Londres.
Eleapontaoutrassoluçõesexpostas na Ecobuid como construções com paredes cobertas
por vegetação, que ajudam na
drenagem por retardar o escoamento. Do ponto de vista mais
amplo, segundo ele, é uma ideia
que evita enchentes. “Um sistema como esse pode, eventual-

mente, reter água para utilizaçãofutura,mas nãoé seuprincipal foco.” Na mesma linha, ele
cita fornecedores de pisos drenantes, aquele tipo de asfalto
que não é impermeável, em que
a água penetra e, por baixo, há
sistema de coleta. “Imagine,
uma rua onde se consiga armazenaressaáguaedistribuí-lapara regar uma praça.”

Canteiro.
Uso de
argamassa
e cimento
provoca
elevado
consumo
de água
nas obras
ParaFerreira, énecessárioreduzir a demanda. “Não adianta
fazerobrasfaraônicasdeinterligar mananciais muito longe um
do outro. O Japão desperdiça
1% da água que utiliza, o Brasil
perde 40%. Tem de abrir buraco na rua e substituir tubulação
antiga. É caro e causa transtorno, mas no fim das contas é
mais barato”, opina o diretor,
que cita programas públicos
promovidos por governos de

Ecobuild traz novidades para prédios verdes
O diretor da Inovatech, Luiz
Henrique Ferreira, elogia sistemas de aproveitamento de chuva e tratamento de água, além
deconstruçõescobertasporvegetação, que viu na Ecobuild de
Londres, no início deste mês.

outros países.
“Em Paris, foi oferecida uma
linha de crédito com taxa zero
para que residências fossem reformadas e ficassem mais sustentáveis, as pessoas pagavam
as parcelas do financiamento
com o que economizavam nas
contas de água e luz. Nova York
passouporumacrise hídricaparecida com a nossa, a prefeitura
mandava funcionários irem às
casas dos cidadãos para trocar

suas privadas por outras que
gastassem menos água”, exemplificou Ferreira.
O discurso de incentivo é endossado pelo coordenador executivo da certificação AQUAHQE, o professor Manuel Martins. Ele aponta que cidades
francesas oferecem incentivos
fiscais para construções que
atendam determinados parâmetrossustentáveis,eindicaesse caminho como um modelo a
ser seguido.
Martins diz estar consciente
das dificuldade, mas indica
avanços. “A Prefeitura de São
Pauloestátrabalhandonesseassunto, inclusive fomos consultados e opinamos. Seria difícil,
por exemplo, que uma prefeitura passasse a só aprovar projetos que tenham um determinado certificado, por que isso cria
umabarreiraenemtodosconseguiriam entrar da noite para o
dia, mas é possível dar algum
tipo de incentivo a projetos certificados”, comenta.
Martins lembra que a prefeitura do Rio de Janeiro, desde
2013, adota o Qualiverde, conjunto exigências que oferece incentivos fiscais a empreendimentos que se encaixem nele.
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xa d’água ou uma cisterna que
você compra com filtro e uma
bombinha,masnãopossuisistema de tratamento e gestão da
água da chuva”, comparou Ferreira, destacando os diferentes
formatos – retangulares, qua-

