Obras Públicas e a Sustentabilidade

a Tsunami verde (e amarela)
Jair Eduardo Santana

A

onda verde pode ser representada
por um grande movimento desencadeado em favor da sustentabilidade, especialmente sob o foco ambiental.
Há tempos (década de 70, a partir da 2ª
Crise do Petróleo) dita onda se formou
na Europa (Alemanha, Holanda e países nórdicos) e nos EUA, onde alcançou
sobretudo a construção verde (green building), as aquisições verdes e diversas outras
ações de cunho ecológico.

Ou seja, a Administração Pública será tragada em breve (se já não o foi), e muito rapidamente, pela tsunami verde e amarela.

Dizer que a onda verde enfim chegou no
Brasil é pouco. Na verdade, estamos diante de uma tsunami verde que é, no nosso
caso, muito mais que isso.

Tais pessoas já se dedicam há milênios a inovar no mundo construído com suas majestosas obras artísticas e arquitetônicas. De fato, das Pirâmides de Gizé (construídas
há mais de 4.500 anos) até outras maravilhas das construções atuais, é sabido que a
atividade construtiva evolui a cada dia incorporando técnicas, métodos, materiais e
soluções sustentáveis alinhando-se aos reclamos da atualidade. E vejam que para assim concluir nem precisamos ir aos Emirados Árabes contemplar o espetacular Burj
Dubai porque o Brasil tem um longo catálogo de magníficas construções que não
cabem aqui enunciar.

É uma Tsunami verde e amarela que – à
semelhança daquelas ondas de mais de 40
metros de altura que devastaram regiões
no Oceano Índico em 2004 – vai mostrando a todos a sua impetuosa força e
avança sobre segmentos sociais, privados
e públicos, sem a menor possibilidade
de contenção.
Num dos pontos que nos interessa, ressaltamos que ser hoje levado pela onda verde
é algo que não se situa no plano de opções
do Poder Público. A estrutura normativa
vigente, catalisada num sistema constitucional cada vez mais sistêmico (seria redundante dizer planetariamente sistêmico,
mas o faço para fixar a idéia de extraterritorialidade que a idéia expressa), agrega
vetores sustentáveis de adoção obrigatória.
Quero dizer que o marco legal já não permite a fuga de atividades administrativas
desenvolvidas sob a roupagem posta.

O Poder Público, enfim, se encontra naquela condição bem retratada no belo filme
ARMAGEDDON[1] em que certo evento natural e físico, de proporções inimagináveis,
sabidamente ocorrerá. Só não se sabe exatamente quando.

Tributo à engenharia e à arquitetura
A tsunami verde e amarela alcançará (por certo ninguém duvidará disso) as nossas obras públicas e o fato suscita prestar logo um tributo aos profissionais que
nelas se envolvem.

Os profissionais aqui referidos já desenvolveram incontáveis ações sustentáveis em relação às obras no tocante a:
• Energia (painéis fotovoltaicos são capazes de captar e gerar energia para iluminação,
aquecimento, sistemas de ar condicionado etc.)
• Água e efluentes (captação, uso e reuso, dentre outros)
• Materiais (pigmentos inorgânicos, atóxicos, reciclagem e reuso de resíduos da construção etc.)
E, em relação a avanços tais, certamente já há disponíveis inúmeros procedimentos de
gestão e de planejamento desses e de outros aspectos que se imbricam nas construções
de que falamos.
No entanto, há um certo problema que somente se resolverá com o tempo: a engenharia está anos-luz a frente das práticas administrativas que agora se encontram na
contingência de adotar rumo e postura que nunca teve.

Marco regulatório em transição:
O cardápio de normas que o assunto obras públicas e sustentabilidade atrai ainda apresenta certa opacidade para muitos. No entanto, tais normas estão em
transição e, seja pela mutação interprativa ou pela modificação textual,
[1]

O filme Armageddon (EUA ,1998. Diretor Michael Bay; Bruckheimer, Jerry – Prodution) mostra a “Terra quando dinossauros
vagavam por um planeta fértil. Na época, um asteróide de 9,5 km de largura mudou tudo isso. Ele tinha a potência de 10 mil
bombas nucleares. Toneladas de poeira e rocha foram lançadas na atmosfera criando uma cortina sufocante de poeira na qual
o sol foi incapaz de penetrar por mil anos. Isso aconteceu antes e acontecerá de novo. A questão é: quando?”.
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ousamos prever que a Tsunami verde e amarela será impiedosa
para os refratários.

desenvolvimento humano, suprindo necessidades presentes sem
comprometer as gerações futuras.

Já é possível recolher na Administração Pública várias experiências
exitosas, no sentido de clarear o marco legal da sustentabilidade.

Atitude é uma palavra-chave

Na verdade, dito fundamento legal para adoção de uma postura administrativa no rumo verde já existe na ordem jurídica vigente. A Constituição Federal imanta os comandos existentes
em tal sentido e todos se predestinam à Administração Pública
e sociedade que devem, acima de tudo, buscar a dignidade e o

Com a Tsunami verde e amarela anunciando a sua chegada, e
diante de marco legal já possível, dispondo os engenheiros e arquitetos das soluções de que necessitam as obras públicas, a pergunta é: o que estamos esperando para mudar de rumo?
Pode ser que “atitude” seja realmente uma palavra-chave. NP
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TELHAS ECOLÓGICAS:
ECONOMIA CERTA PARA OBRAS
PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS

ções temporárias). Devido à matéria prima reciclada e por não
haver perdas no processo de transporte e armazenamento, as
telhas têm características que reúnem baixo custo à facilidade
de instalação e manutenção. Podem ser usadas em ambientes
internos e externos, garantindo economia e versatilidade de uso.

o escolher uma telha para determinada obra, deve-se levar em consideração 3 fatores fundamentais: qualidade,
durabilidade e responsabilidade ambiental. A EcoCasa
nasceu para contribuir com o consumidor “ambientalmente
responsável” e o fornecedor de produtos “ecologicamente corretos”. A empresa oferece telhas ecológicas fabricadas com matéria prima oriunda da reciclagem de tubos de creme dental
e embalagens longa-vida, flexíveis e acartonadas, trituradas
e resinadas. São basicamente dois modelos: uma com face aluminizada para cobertura e outra com superfície acabada em
papel (geralmente utilizada em canteiros de obras e constru-

Outra empresa que produz telhas com o caráter sustentável é
a Onduline, de origem francesa, fundada em 1944. A empresa usa fibras de celulose, extraídas do papel reciclado num
processo de alta tecnologia. Flávia de Figueiredo Souto, coordenadora de marketing da filial Brasil, garante que nenhuma árvore é derrubada para a obtenção de matéria-prima. As
telhas são impermeabilizadas com betume e protegidas com
uma resina especial. O betume não sofre processo de queima
e, conseqüentemente, não gera gases que poluam o meio ambiente. Na unidade brasileira, toda a água utilizada na produção é reaproveitada e o consumo de energia é minimizado. NP

A

Quadro de características técnicas – Onduline Tradicional
Comprimento

2,00m

Largura

0,95m

Espessura

3mm

Altura da onda

38mm

Peso por peça

6,4kg

Preço estrutural

3,9kg/m²

Cores: vermelha, marrom, verde, preta

www.opregoeiro.com.br

Dados de Instalação

12

Recobrimento longitudinal

20cm

Recobrimento transversal

1 onda

Área útil por peça

1,53m²

Espaçamento máximo

45cm

Inclinação mínima

18%
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Benefícios da telha ecológica produzida
pela Onduline
• Econômica: por ser leve, utiliza menos madeira na estrutura e por ser inquebrável, reduz custos com desperdício
de material.
• Ecológica e sustentável: não agride o meio ambiente e
não utiliza amianto.
• Versátil: permite diversos tipos de utilização, adaptandose a cada perfil de obra.
• Baixa transmissão de calor e som: proporciona maior
conforto.
• 15 anos de garantia de impermeabilização, desde que as
instruções do guia de instalação sejam seguidas.

“A Onduline participa de concorrências em órgãos
governamentais e protótipos já foram desenvolvidos,
resultando em economia de material de até 25%. A empresa
oferece uma relação de custo-benefício inigualável para
obras governamentais voltadas para a sustentabilidade”.
Flávia de Figueiredo Souto, coordenadora de marketing
da Onduline Brasil
“Estamos aptos a participar de qualquer fornecimento.
Já orientamos diversos órgãos públicos na utilização do
material, porém até o momento não tivemos demanda”.
Márcio J. Pereira, diretor-geral da EcoCasa

Benefícios da telha ecológica distribuída pela EcoCasa
Fabricante: Reciplac

Termo acústica;
Inquebrável;
Produção limpa (não gera resíduos);
Mais leve (requer menos estrutura para a instalação);
Não causa danos à saúde de quem as produz;
Ajuda a diminuir a quantidade de resíduos, antes descartados
no meio ambiente.

www.opregoeiro.com.br
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