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AIE alerta: setor deve reduzir emissões de
CO2em 50% até 2050
Cadeia produtiva da construção está empenhada em buscar soluções que gerem
menos impacto
Por G.Lab
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O setor da construção civil mundial vem sendo alertado pela Agência Internacional
de Energia (AIE) sobre a necessidade de diminuir em 50% as emissões diretas de
dióxido de carbono (CO2) e em 60% as indiretas até 2050. Não é tarefa fácil, mas faz
alguns anos que as incorporadoras e construtoras brasileiras têm buscado a
neutralização de carbono.
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“Toda a cadeia produtiva do setor da construção está empenhada nesse movimento.
O grande desafio é buscar soluções para que as edificações gerem menor impacto
ambiental”, afirma o presidente do Conselho Consultivo do Secovi-SP, Claudio
Bernardes.
Entre as ações do setor para mitigar o problema, ele destaca o crescimento de
projetos mais eficientes, com sistema para reúso de água; utilização de energia
renovável com placa fotovoltaica e a implantação de infraestrutura verde; e controle
da impermeabilização do solo e drenagem de águas pluviais.
Um dos exemplos de eficiência nessa área vem da Even Construtora e
Incorporadora, que criou uma área interna de inovação com o exclusivo objetivo de
buscar novos materiais de baixo impacto ambiental e maior eficiência técnica. O
diretor de Operações da empresa, Marcelo Morais, afirma que, para compor o
inventário de carbono, é preciso levar em consideração todo o processo fabril e o
deslocamento dos materiais fabricados até os canteiros das obras.
“É preciso adotar um processo periódico de homologação e avaliação de
fornecedores e pedir informações sobre emissões de carbono para atualizar as
métricas de emissão do gás carbônico”, explica.

Para compor o inventário de carbono, é preciso levar em
consideração todo o processo fabril e o deslocamento dos
materiais fabricados até os canteiros das obras

Um dos maiores focos de preocupação é o cimento. De acordo com o instituto de
pesquisa britânico Chatham House, o conglomerado é fonte de cerca de 8% das
emissões mundiais de CO2. Por isso, recentemente, a Even substituiu o cimento
CPIII nas obras pelo CPII, que tem a adição de outros materiais na sua composição,
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liberando menos calor quando entra em contato com a água, o que, segundo o
executivo da Even, tem se mostrado mais sustentável.
A Tegra Incorporações desenvolveu um projeto piloto em parceria com a Votorantim
Cimentos que resultou no concreto Spectra. O produto permite menos consumo de
cimento e água por metro cúbico, reduzindo em até 26% a emissão de CO2, afirma a
diretora executiva de Construção, Patrícia Domingues.
“A utilização desse concreto especial possibilita ainda redução de uso do aço na
estrutura da ordem de 6%, o que, por si só, também reduz a emissão de dióxido de
carbono”, pontua.

Calculadora ajuda a mensurar emissão de gases das
edificações

No empreendimento Ária Higienópolis, em São Paulo, a Tegra usou cimento Spectra, que reduz em até 26% a emissão
de CO2. — Foto: Tegra/Divulgação

Ferramenta online foi lançada pelo SindusCom no final do ano passado
O grande boom de incorporadoras e construtoras brasileiras em busca de
aprimoramento ou desenvolvimento de políticas de redução de gases de efeito
https://valor.globo.com/patrocinado/imoveis-de-valor/noticia/2021/10/28/aie-alerta-setor-deve-reduzir-emissoes-de-co2em-50percent-ate-2050.gh…
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estufa (GEE) — e, em especial, do dióxido de carbono — começou no ano passado.

No final de 2020, o SindusCon-SP lançou a Calculadora e Consumo Energético e
Emissões de Carbono na Construção Civil (CECarbon), ferramenta online para ajudar
o setor de edificações a mensurar o consumo energético e as emissões de gases do
efeito estufa (GEE) decorrentes do uso de materiais, de transportes e do consumo
de energia para execução de uma obra.
O trabalho foi desenvolvido em parceria com a Agência Alemã para a Cooperação
Internacional(GIZ) e empresas associadas ao SindusCon-SP. Ferramentas como essa
são essenciais, pois o inventário e o cálculo de emissão de carbono são o primeiro
passo para que se possa ter um diagnóstico detalhado.
“É com base nesses dados que depois são criados o plano de ação e as metas para a
redução dos gases de feito estufa”, informa Adriana Hansen, gerente da Unidade de
Sustentabilidade do Centro de Tecnologia de Edificações (CTE), que presta
consultoria em qualidade, tecnologia, gestão, sustentabilidade e inovação para o
setor da construção. Depois, é preciso manter o monitoramento.
Hoje, é mais comum que incorporadoras e construtoras quantifiquem as emissões
de GEE nos escopos 1 (emissões diretas e controladas) e 2 (emissões provenientes
do consumo de energia), obrigatórias para reporte dessas emissões, de acordo com
a metodologia do GHG Protocol (Greenhouse Gas Control). Poucas atingem o
escopo 3 (emissões indiretas, da cadeia de fornecimento) — apenas as que têm uma
cultura sólida que garante dados precisos.
“Mas é importante deixar claro que não é possível neutralizar em 100% as emissões
apenas com substituições de materiais e projetos eficientes. Então, na prática, as
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companhias precisam complementar a compensação com a compra de carbono,
investindo em projetos socioambientais”, explica Adriana.

Ainda assim, as companhias continuam apostando em várias frentes para que esse
sequestro de CO2 não seja a única forma de combater o aquecimento global. Têm
investido em madeira reflorestada, com certificação FSC; logística reversa, redução e
reaproveitamento de resíduos; e continuam pesquisando soluções inovadoras que
sejam mais sustentáveis.

CONTEÚDO DE RESPONSABILIDADE DO ANUNCIANTE

Mais do Valor Econômico
Crescimento da zona do euro deve desacelerar no 4º trimestre, dizem
analistas
A inflação em alta, os gargalos nas cadeias de suprimentos e a crise energética que afeta a
região são vistos como desafios para a sequência da recuperação
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