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Quem parar para ler esta reportagem provavelmente se preocupa muito com o meio ambiente e com a 
qualidade de vida no planeta. Questões como a poluição do ar ou o crescimento dos lixões nas grandes cidades nos 
levam a separar diariamente o lixo orgânico e reciclável e a viver fechando as torneiras. Pois saiba que, na hora de 
comprar materiais para construir, é possível também ser amigo da natureza. De produtos feitos com matérias-primas 
naturais aos de alta tecnologia, há muitas opções pouco poluentes, que não fazem mal à saúde e podem ser sempre 
recicladas. 

Na hora do projeto é importante definir de antemão os materiais que serão usados. Você pode discutir os 
seguintes passos com o profissional e ver se eles são viáveis: 

 Usar o que está mais próximo da obra. Itens produzidos no local não envolvem o impacto ambiental causado 
pelo transporte, que vai do gasto energético até a emissão de poluentes. “Dos que se encaixarem nesses 
critérios, prefira os de demolição, os reciclados e os que não emitem substâncias tóxicas”, fala Letícia Achcar, 
arquiteta do escritório Primamatéria, de São Paulo, especializado em construções sustentáveis. 

 Produzir o mínimo de resíduos ou reutilizá-los na própria obra. A arquiteta Ivone Rocha, sócia do Primamatéria, 

sugere contratar profissionais acostumados a trabalhar com os materiais escolhidos para a obra. Outro meio de 
diminuir resíduos é ter um projeto com peças modulares, que são vendidas em medidas-padrão. Assim, dá 
para definir com exatidão e antecedência a quantidade a ser utilizada. Placas de concreto e madeira, por 
exemplo, se encaixam nessa idéia. 

Quem se decidir mesmo pelo uso de itens sustentáveis na construção deve lembrar-se de que não há apenas 
os materiais naturais (bambu, terra...). Os de alta tecnologia incorporam muitos benefícios e por trás da produção 
podem estar medidas que beneficiam o meio ambiente (como economia de energia e recursos naturais, tratamento de 
água, redução de poluentes e aproveitamento dos resíduos resultantes da fabricação, além da reciclagem). 

Ao comprar, ouça o conselho dos especialistas e esteja atento à origem dos produtos: “Eles podem ser 
naturais ou industrializados, desde que sejam legais. Verifique se o fornecedor ou fabricante respeitam as leis 
ambientais, trabalhistas e fiscais”, aconselha Vanderley John, doutor em engenharia civil e professor associado da 
Escola Politécnica de São Paulo (USP). Isso implica se importar com o lado social: “Sustentabilidade também tem a ver 

com respeito ao ser humano”. O consumidor pode se proteger buscando empresas que atendam à série de normas ISO 
14000, ditadas em nível mundial pela entidade suíça Internacional Standards Organization. O certificado 1400I, por 
exemplo, prova que a empresa, durante o processo produtivo, atende às medidas necessárias para não agredir a 
natureza, como tratamento dos poluentes e economia de água e energia, entre outros. 

Alguns materiais sustentáveis trazem a garantia dos selos verdes. “Mas cuidado, pois muitas empresas estão 
se autocertificando e criando as pseudo-etiquetas ecológicas”, afirma Márcio Augusto Araújo, do Instituto para o 
Desenvolvimento da Habitação Ecológica (IDHEA). Às vezes, podem até trazer informação correta, mas não 
submeteram o produto à análise de organismos independentes. “Na verdade, essa certificação só existe para a 
madeira. É o selo FSC [Conselho de Manejo Florestal], que atesta o manejo adequado das florestas, sejam nativas ou 

plantadas.” Mesmo assim, muitas vezes as madeiras de reflorestamento passam por tratamentos químicos em 
autoclave (já que têm um ciclo de vida mais curto, tornando-se menos resistentes a cupins que as de lei) e essas 
substâncias tóxicas continuam sendo emitidas no ambiente. Araújo, no entanto, pondera: ”Isso não invalida seu uso. 
Esses produtos são aceitáveis na ausência de opções menos agressivas e devem ser aplicados de maneira criteriosa 
no interior da casa”, adverte. “Quando for escolher, coloque na balança as perdas e os ganhos para que o material 
eleito prejudique o menos possível a natureza e o ser humano. E, se possível, que ele represente um ganho”, declara 
Ivone Rocha. 

Confira algumas opções para cada fase da obra 

Fundação. O cimento é muito combatido devido à quantidade de poluentes emitida em sua fabricação. Mas a 
Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) garante que as indústrias associadas à entidade têm filtros capazes 
de reter 99,9 % dos gases nocivos à saúde e ao meio ambientem. “Para o concreto da fundação, os cimentos CP III e 
CP IV liberam bem menos poluentes em sua fabricação do que o cimento tradicional”, diz Vanderlei John. Segundo a 
ABCP, esses cimentos também cooperam com o meio ambiente ao utilizar resíduos da indústria siderúrgica e de 
carvão. 

Estrutura. São boas opções as madeiras de reflorestamento e de manejo. O bambu tem ótima resistência, 

crescimento rápido e baixo impacto: ”Mas tome cuidado com a origem, pois há muitos fornecedores extraindo bambu de 
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forma ilegal e inadequada”, alerta Letícia Achcar. O aço, durável e resistente, é uma alternativa: “Suas treliças, 
permitem grandes vãos com pouco material”, afirma John. Ele é ainda melhor no concreto armado: 80% de todo o aço 
usado nesse material provém de sucata. 

Parede. Madeira, bambu e terra servem para fechar ou levantar paredes. Mas as construções de pau-a-pique, 

adobe ou taipa de pilão só valem a pena se a terra for retirada do próprio terreno ou de locais próximos – e se a 
extração não tiver impacto negativo no meio. Já os tijolos de solo-cimento oferecem a vantagem de não serem 
queimados em fornos – que consomem madeira. Os vidros (nas paredes ou cobertura) são recomendados por sua 
capacidade de deixar passar luz e calor, proporcionando uma economia de energia significativa. Por outro lado, sua 
fabricação libera muitos poluentes e gasta energia (o calor vem da queima de um óleo parecido com o diesel). “Mas as 
indústrias já começaram a usar o gás natural, bem menos poluidor”, diz Lucien Belmonte, superintendente da 
Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro (ABIVIDRO). A arquiteta Ivone Rocha lembra que ele 
é reutilizável : “Procure os de demolição nos chamados cemitérios de vidro”. 

Cobertura. Telhas de fibrocimento são polêmicas. Segundo Araújo, o amianto pode provocar danos à saúde 
quando inalado durante a fabricação. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias e Distribuidores de Produtos 
de Fibrocimento (ABIFIBRO), João Carlos Duarte Paes, diz que a indústria toma as precauções necessárias para 
proteger seus operários: “O Ministério do Trabalho determina que, no máximo, duas fibras por cm
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fiquem em 

suspensão nas fábricas. Em nossas indústrias, esse número chega somente a 0,25. Atualmente, uma comissão 
interministerial do governo analisa o banimento do material. Algumas empresas já começam a trocá-lo pelo 
polipropileno. Nas lojas, você já encontra telhas produzidas com fibras vegetais ou embalagens do tipo longa-vida. No 
quesito reciclagem, também há aquelas fabricadas com aparas de tubos de pasta de dente. Compostas de 25% de 
alumínio e 75% de plástico, suportam até 250 kg/m
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e tem baixa transmissão de calor. Quanto às de alumínio, esse 

material (que aparece também em caixilharias) recebe críticas pelo gasto energético necessário à sua produção, que é 
feita da bauxita. Mas ele tem a seu favor o fato de “ser reciclado infinitamente e usar nesse processo de transformação 
apenas 5% da energia gasta na produção”, explica Marcelo do Ó, assessor de imprensa da Associação Brasileira do 
Alumínio (ABAL). 

Instalações hidráulicas. Nesse quesito, a questão sustentabilidade vai além de escolha de materiais de baixo 

impacto. Não dá para desperdiçar os recursos naturais. Assim, surgiram no mercado as torneiras com arejadores ou 
com sensores de presença, que reduzem o consumo de água em até 77%. Já existem também válvulas de descarga 
que controlam o fluxo, acionando somente 6 litros. Quanto aos encanamentos, as tubulações de esgoto feitas de 
garrafas plásticas (PET) reutilizam o material e ainda geram empregos para os catadores de embalagens. As 
tubulações de PVC, que causam polêmica por levarem estabilizantes à base de chumbo na produção, “não são 
perigosas para os consumidores, pois a substância não é liberada”, garante o engenheiro químico Miguel Bahiense 
Neto, diretor do Instituto do PVC. “As indústrias tomam os cuidados necessários para que seus funcionários não sejam 
contaminados.” Hoje, já começam a ser fabricadas com outros tipos de estabilizante, de cálcio-zinco. “As fábricas os 
adotaram, pois garantem maior resistência aos encanamentos e, de quebra, não representam riscos à saúde”, conta 
Bahiense. 

Pintura. Uma boa notícia são os esmaltes e vernizes produzidos à base de garrafas PET. Esse recurso reduz 

o consumo de matérias-primas – provenientes do petróleo, principalmente – e evita o acúmulo das embalagens no meio 
ambiente. Existem também as tintas fabricadas sem os compostos orgânicos voláteis (COVs), substâncias nocivas à 
saúde que são emitidas pelas paredes recém-pintadas, pelas colas, pelos solventes e até por produtos de limpeza e 
tendem a ficar impregnadas em móveis e cortinas. Uma terceira opção são os produtos à base de água, que têm no 
máximo 2% de COVs em sua formulação. 

Pisos. Madeiras certificadas e de reflorestamento também estão disponíveis para assoalhos ou decks. 

Cerâmica e porcelanato, cuja produção envolvia muito gasto de água, também estão sintonizados com as necessidades 
atuais: “As empresas tomam medidas para tratar seus efluentes gasosos e líquidos, além de reutilizar água”, diz Carlos 
Henrique Paes de Barros, diretor da Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimento 
(ANFACER). Hoje, 80% do volume de água requerido pelas indústrias volta para a produção. 


