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Projeto do escritório Bernardes & Jacobsen Arquitetura, 
o Museu de Arte do Rio de Janeiro (veja Finestra 70) é o 
primeiro museu da América Latina a conquistar a certi-
ficação LEED. Uma das obras da operação urbana Porto 
Maravilha, o museu une dois prédios erguidos na primei-
ra metade do século 20 – o palacete Dom João VI, onde 
funciona o pavilhão de exposições, e o edifício vizinho, 
modernista, que abriga a Escola do Olhar. 

Entre os procedimentos que concederam o selo Leed na 
categoria prata estão práticas implantadas desde o início 
das obras, quando os trabalhadores receberam orienta-
ções sobre materiais, tecnologias e procedimentos opera-
cionais para atingir as demandas da certificação. Foram, 
por exemplo, implementadas medidas para minimizar a 
poluição gerada na construção, como o controle da saída 
de sedimentos e a prevenção da contaminação do solo.

O museu conta com coleta seletiva do lixo; utilização de 
lâmpadas econômicas; sensores de luminosidade e uso 
de materiais com conteúdo reciclado (como o piso de resi-
na da Escola do Olhar) e madeira certificada. Além disso, 
há o incentivo ao transporte alternativo, com bicicletário 

com 63 vagas e vestiário para funcionários, entre outros 
benefícios. Atualmente, 67 museus conquistaram a certi-
ficação no mundo todo. Outras duas iniciativas concebidas 
pela Fundação Roberto Marinho – o Museu do Amanhã 
e o Museu da Imagem e do Som – também buscam re-
ceber o selo.

O case do MAR foi apresentado durante o 5º Green Buil-
ding, realizado em agosto em São Paulo, por Claudia Cou-
tinho, arquiteta da Fundação Roberto Marinho, e Bruna 
Barbieri, coordenadora de projeto e sustentabilidade da 
Engineering, gerenciadora da obra. “Nosso objetivo foi di-
vidir as estratégias gerenciais utilizadas em todo ciclo de 
vida do projeto, para conduzir as diretrizes sustentáveis 
do primeiro museu da América Latina a conquistar a cer-
tificação LEED”, afirma Bruna, que acompanhou todas as 
etapas do projeto pela Engineering. Para obter o selo, o 
museu foi avaliado em sete tópicos: Espaço Sustentável; 
Eficiência do uso da água; Energia e Atmosfera; Materiais 
e Recursos; Qualidade ambiental interna; e Inovação em 
design ou em operações. Cada um deles tem pré-requi-
sitos obrigatórios e recomendações que, quando atendi-
das, rendem pontos extras. 
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“Práticas de hoje para a construção do amanhã” é o tema 
do 7º Simpósio Brasileiro de Construção Sustentável que 
será realizado no próximo dia 04 de novembro na sede da 
FIESP, em São Paulo. Organizado pelo Conselho Brasileiro 
de Construção Sustentável (CBCS), o evento irá apresentar 
novas tecnologias que colaboram com a sustentabilidade das 
edificações e apontar tendências, além de discutir o com-
partilhamento de responsabilidades no setor. 

A programação está organizada em três sessões: Mecanis-
mos para Desempenho e Sustentabilidade das Construções 
Brasileiras; Gestão de riscos e oportunidades na cadeia 

de suprimentos e no mercado imobiliário e Gestão de Re-
cursos Hídricos e Energéticos sob o efeito dos reflexos das 
Mudanças do Clima. Entre as presenças já confirmadas es-
tão a Ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira - (MMA); 
a Secretária Nacional de Habitação do Ministério das Ci-
dades Inês Magalhães, Carlos Borges, VP de Tecnologia e 
Qualidade no Secovi-SP; Prof. Vanderley M. John, da Esco-
la Politécnica da USP,  José Marengo Orsini, coordenador 
do INPE e membro do Comitê Científico do IPCC e Vicente 
Andreu Guillo, Diretor-Presidente da Agência Nacional de 
Águas. Veja a programação no site http://sbcs14.cbcs.org.
br/programa.html

    CANTEIRO DE OBRAS ORGANIZADO  

Com área de 6 mil metros quadrados, o canteiro de obras do empreendi-
mento Jardim das Perdizes, em São Paulo, foi organizado em três áreas de 
atividades - galpão da engenharia, vestiários, refeitório – e ainda ganhou 
uma área de 330metros quadrados de jardins com horta comunitária onde 
são cultivados temperos que abastecem a cozinha dos operários. O local 
também comporta uma usina de compostagem, que transforma os resí-
duos e sobras de alimentos em adubo para a horta.
 
“O canteiro de obras foi cuidadosamente planejado para possibilitar maior 
eficiência e agilidade no processo construtivo, maior economia na utiliza-
ção de materiais, recursos humanos e operacionais.”, afirma o engenheiro 
Joelson santos de Oliveira, diretor de Obras da Tecnisa, responsável pelo 
empreendimento. Todos estes cuidados renderam à empresa o Prêmio 
Master Imobiliário 2014 na categoria Sustentabilidade, em evento realiza-
do no início de setembro.
 
As iniciativas implantadas estão presentes desde o início da da obra. Os re-
síduos gerados pela demolição das construções que ocupavam o terreno 
anteriormente foram reaproveitados na pavimentação das ruas do novo 
bairro. Com isto, reduziu-se a movimentação de caminhões na região, evi-
tando a destinação de 10 mil m³ de resíduos de concreto e de alvenaria para 
os aterros sanitários. Além de minimizar o impacto da obra na comunida-
de e realizar ações favoráveis ao ambiente, como reciclagem e reaprovei-
tamento de água e energia, o canteiro de obras sustentável ainda oferece 
um ambiente confortável para todos os trabalhadores.
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TECNOLOGIAS PARA A SUSTENTABILIDADE
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    POUPANDO 
    RECURSOS NATURAIS 

Voltada para o mercado de edifícios resi-
denciais dos segmentos médio e econô-
mico, a construtora mineira Casa Mais 
vem investindo em soluções de econo-
mia de água e energia como atrativos 
em seus empreendimentos. Para isso, 
a empresa lançou a linha Eco+ para o 
desenvolvimento de projetos de edifícios 
residenciais com recursos de sustenta-
bilidade. Em um de seus mais recentes 
lançamentos, o Residencial Van Gogh, 
os apartamentos terão medidor indivi-
dual de água, vasos sanitários com cai-
xa acoplada com sistema dualflux. Outra 
medida implantada são as torneiras com 
sensores automáticos, instaladas nas 
áreas comuns do empreendimento, que 
garantem economia de 70% no consu-
mo de água.  

Também para as áreas comuns, foi pen-
sado um sistema de reaproveitamento 
da água da chuva. “Captamos a água da 
chuva por meio do sistema de calha e 
armazenamos em uma caixa. Esta água 
poderá ser utilizada nas áreas verdes do 
prédio e também para limpeza das áreas 
comuns, gerando assim uma economia 
significativa para todo o edifício. Que-
remos transformar os condomínios em 
locais para se viver em harmonia com 
a natureza”, afirma Peterson Querino, 
presidente da Construtora Casa Mais.

    ILHA PURA RECEBE AQUA-HQE 
    PARA BAIRRO E EDIFÍCIOS 

Em implantação na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o bairro 
planejado Ilha Pura, onde ficará a Vila dos Atletas das Olimpía-
das de 2016, é o primeiro a receber a certificação AQUA - Bairros 
e Loteamentos na cidade do Rio de Janeiro, além de ter todas as 
torres certificadas pelo AQUA-HQE Residencial. O bairro foi ava-
liado em relação ao cumprimento de 17 objetivos de desempenho 
ambiental, divididos em três grandes temas: integração e coerên-
cia do bairro; recursos naturais, qualidade ambiental e sanitária 
do bairro e vida social e dinâmicas econômicas. Já os edifícios fo-
ram avaliados nas 14 categorias, agrupadas nos temas: energia e 
economias, conforto de uso, saúde e segurança e meio ambiente.

O programa de certificação da Ilha Pura foi desenvolvido com so-
luções arquitetônicas, urbanísticas e técnicas que visam obter os 
melhores desempenhos ambientais e de qualidade de vida para o 
contexto local. Destaque para a monitoração das emissões de ga-
ses de efeito estufa, gerados pela obra e pela cadeia de suprimen-
tos, uso de madeira nativa certificada, redução na geração e reuso 
dos resíduos, gestão de água e energia com medição setorizada 
e on-line em quinze áreas.  Também serão instalados lâmpadas 
LED nas áreas comuns, sensores de presença e uma usina de pai-
néis fotovoltaicos para geração de energia elétrica. Um viveiro de 
mudas, localizado em um terreno vizinho à Ilha Pura, irá suprir as 
espécies que serão utilizadas no paisagismo do parque que será 
criado no local, um total de 163 espécies e mais de 35.000 mudas.
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PELOTAS TERÁ BAIRRO PLANEJADO

Com consultoria em sustentabilidade da empresa Sustentech, as empresas gaúchas 
Joal Teitelbaum e Guapo Capital Group implantarão o bairro Quartier em uma área de 
30 hectares, nas proximidades do centro da cidade de Pelotas. O projeto, apresenta-
do durante a Expo Arquitetura Sustentável, deverá  movimentar mais de R$ 2 bilhões 
em investimentos no mercado local e em toda a cadeia produtiva da construção civil 
da região Sul, a partir das obras de edificações.

Entre as características do novo bairro estão o uso compartilhado da área entre pré-
dios comerciais, residenciais e de serviços, a criação do Boulevard Quartier, passeio 
verde central com mais de 30 metros de largura e 400 metros de extensão, e artéria 
central de convivência. Nos extremos do Boulevard Quartier serão instalados o Palco 
Quartier, espaço para intervenções culturais ao ar livre, junto a uma grande arquiban-
cada verde, e a Praça do Fogo, espaço de convivência e contemplação.

A infraestrutura do bairro é outro grande diferencial, com sinal wi-fi em diversas áre-
as públicas, mobiliário urbano e equipamentos projetados na proporção humana, ins-
talações elétricas subterrâneas nas principais vias, calçamento em bloquetes e vias 
compartilhadas sem desnível entre calçada, ciclovia e a rua, além de um completo 
projeto de segurança planejada.

Realizada no final de agosto, em São Paulo, a primeira 
edição da Expo Arquitetura Sustentável mostrou que os 
recursos hídricos tornaram-se o foco das preocupação 
em todos os setores. Ao proferir palestra magna durante 
o congresso, realizado paralelo ao evento, o físico e pro-
fessor da USP José Goldemberg alertou para o alto con-
sumo de recursos no país. Segundo ele, um dos grandes 
problemas do consumo de recursos naturais em todo o 
planeta é o custo operacional das edificações no mundo 
contemporâneo. E exemplificou que enquanto a Organi-
zação Mundial de Saude (OMS) recomenda o uso de 100 
litros de água/dia por pessoa, a média no Brasil é de 150 
litros. Havendo, ainda, casos extremos de alguns condo-
mínios de São Paulo, que chagam a consumir 800 litros 
de água/dia por pessoa. 

Já o economista indiano Pavan Sukhdev foi enfático ao falar 
sobre os males que o consumo desenfreado e a atividade 

industrial causam em todo o mundo, que já gastou mais 
de US$ 2,1 trilhões com prejuízos sociais e de saúde por 
conta de emissão de poluentes e degradação do meio am-
biente. Sob o tema A Economia Sustentável Global e a Visão 
para o Mercado Brasileiro Sukhdev afirmou que muitas 
empresas ainda funcionam como nos anos de 1920. “Es-
sas empresas, visando aumentar cada vez mais os lucros, 
e sem regulamentações apropriadas, passaram a adotar 
práticas como a publicidade baseada na insegurança nos 
consumidores, que por sua vez aumentaram o consumo”.

Mas a economia verde já mostrou seus resultados benéfi-
cos em escala econômica, segundo Sukhdev. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, a cada US$ 1 milhão investido em 
eficiência energética de edifícios, 10 a 14 empregos diretos 
são criados e três a quatro indiretos. Se 40% do parque 
imobiliário dos EUA fosse renovado até 2020, 6,2 milhões 
de empregos seriam criados em 10 anos. 
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    CONSUMO DESENFREADO E RECURSOS NATURAIS 


