


A construção civil, em todo mundo, responde por 40% da energia

consumida e por 35% das emissões de dióxido de carbono. Esses dados

são do World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Por conta disso, o setor está em fase de transformação e adaptação

ao conceito de sustentabilidade. Uma das atividades econômicas mais

importantes da sociedade contemporânea, a construção civil pode

também atender a demanda ambiental e deixar de ser uma das principais

fontes de emissão de dióxido de carbono ou de produção de rejeitos

danosos para se transformar em referência na geração de energia limpa

e na área de reciclagem de materiais, Para isso, políticas públicas devem

ser alteradas no sentido de estimular o novo conceito de construção de

edifícios e demais empreendimentos. Por outro lado, o consumidor é

considerado peça-chave na geração de uma nova demanda, capaz de

motivar ações focadas no uso racional dos recursos naturais. De acordo

com especialistas em construção sustentável, os materiais adequados

para preservar o planeta beneficiam não só a construção, como

também o entorno e o meio ambiente. Entre os produtos disponíveis no

mercado brasileiro, temos painéis solares fotovoltaicos, tijolos de solo-

cimento,cimentos a partir de resíduos industriais, telhas de plástico PET,

vernizes, tintas e ceras naturais com pigmentos minerais atóxicos. Entre

as madeiras, temos as certificadas (proveniente de manejo sustentável),

as de demolição e as de reflorestamento. Segundo Thassanee Wanick,

presidente do Conselho Deliberativo do Green Building Council Brasil,

adotar práticas empresariais mais responsáveis.e atitudes de consumo

consciente demanda tempo e um amplo trabalho educativo.



mudança de atitude
Para entendermos o conceito de sustentabilidade devemos

voltar um pouco no tempo. Foi na década de 1980 que surgiu o

movimento ambientalista em decorrência da corrida armamentista

entre Estados Unidos e a União Soviética, O medo de uma guerra

nuclear gerou uma série de protestos e alertas em todo mundo. Na

década seguinte, a preocupação com uma hecatombe atômica se

dissipou e os ecologistas passaram a se preocupar também com os

aspectos sociais da sociedade industrial, sobretudo com o avanço da

globalização e o impacto no meio ambiente das grandes produções

em massa, Mais recentemente, a discussão convergiu para o

conceito de sustentabilidade, Criado pelo inglês John Elkington -

fundador da consultoria SustainAbility - , o conceito é baseado na

idéia de que nenhuma empresa é capaz de se perpetuar sem levar

em conta três aspectos: ambiental, social e econômico-financeiro.

A partir dos anos 2000, a corrida pela sustentabilidade passou a

mudar a estratégia de negócios das empresas.

mercado verde
Com essa nova atitude empresarial, muitas empresas multinacionais

desenvolveram uma cultura para se adaptar a uma nova demanda:

o mercado verde. Entre as mais sucedidas está a General Eletric

que a partir de 2005 determinou que todas as áreas da empresa

- da fabricação de turbinas aos serviços financeiros - deveriam se

engajar na criação de produtos ambientalmente corretos. Passados



três anos, a lista de equipamentos e serviços que fazem parte do

programa verde da empresa, intitulado Ecomagination, passou de 1 7

para 60. A variedade de produtos vai de turbinas que emitem menos

gases de efeito estufa a sistemas de automação para casas que

visam reduzir o consumo de água e energia. A estratégia da GE foi

tão bem-sucedida que ultrapassou a empresa pioneira no conceito

de sustentabilidade, a indústria química norte-americana DuPont,

que iniciou a desenvolver seus produtos verdes no final da década

de 1990. A DuPont investe na substituição de matérias-primas de

origem fóssil por insumos de origem vegetal. A frente mais agressiva

de novos negócios da GE está nos equipamentos para geração de

energia limpa, como energia eólica e energia solar,

políticas públicas

No Brasil, o conceito de sustentabilidade está gerando uma série

de políticas públicas. O Congresso Nacional está com uma série

de propostas para a causa verde. Entre elas, o Programa de

Fomento às Energias Renováveis que visa estimular a fabricação e

a comercialização de equipamentos para a produção de biomassa

e energias eólica e solar. O financiamento virá por meio de um

fundo dos royalties cobrados da indústria petrolífera. Outro projeto
importante - e polêmico - é a proibição de lâmpadas incandescentes,

A proposta é proibir a partir de 2010, a fabricação, a importação, a

comercialização e o uso de lâmpadas incandescentes.





Entre os produtos brasileiros que estão no topo do conceito de

ecologicamente corretos, está a madeira certificada. A demanda por

esse tipo de madeira - que provém do manejo sustentável - começa a

se consolidar no mercado brasileiro. Ainda que em pequena escala pelo

consumidor final, é crescente a exigência de empresas e instituições

financeiras com a política de compras sustentáveis. A madeira

certificada tem o selo verde conferido pelo FSC (Forest Stewardship

Council). Os produtos com o selo FSC garantem que a floresta irá se

regenerar e que as condições de trabalho são adequadas. Segundo o

designer André Marx - pioneiro no uso de madeira certificada no Brasil

- em uma área de manejo florestal típica na Amazônia, um hectare

possui em torno de duzentas árvores adultas e mais de mil árvores

jovens. "A atividade manejo impõe cortar de cinco a seis árvores

adultas por hectare a cada trinta anos. A grosso modo, corta-se a avó

das árvores, deixando a filha e a neta. Quando a filha estiver adulta o

suficiente, após trinta anos, ela é cortada e deixa sua filha para depois.

Desse modo preserva-se a floresta", explica o designer.

Além da construção civil e da arquitetura, o mercado de produtos

dirigidos ao design de interiores está em processo de modificação. Por

enquanto há designers e empresários isolados que tomam a iniciativa

de produzir e comercializar produtos verdes. Mas certamente, em

breve, a ecologia será um meio de transformação desse segmento.

Como afirma a representante do Green Building Council, Thassanee

Wanick, o futuro ecologicamente sustentável "não é uma tendência da

moda. É um caminho sem volta". Esperamos que sim.
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