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Investidores, indústria e governo discutiram como alinhar seus pontos de vista para alcançar a 
eficiência do desenvolvimento sustentável no World Economic Fórum (WEF) on Latin America, 
que terminou ontem no Rio de Janeiro. O objetivo era mostrar como uma economia verde 
pode garantir o desenvolvimento e a redução substancial das emissões de gases que causam o 
efeito estufa, além do importante papel do setor da construção nesse cenário.  
 
Muito se fala de desenvolvimento sustentável e redução da emissão de poluentes no mundo 
todo, diante dos efeitos causados pelo aquecimento global e destruição da natureza, mas sem 
que medidas eficazes sejam aplicadas para reverter essa tendência.O que a humanidade quer 
é continuar o crescimento econômico, ampliar o consumo e ter condições de melhoria da 
qualidade de vida. Ironicamente, a crise financeira mundial foi um alerta mais eficaz para nos 
atentar ao ritmo de devastação imposto pelo sistema de produção industrial.  
 
O conceito de "Edifício Verde" (Green Building) vem mudar este cenário com a proposta de uso 
de procedimentos reconhecidos de sustentabilidade ambiental, proporcionando benefícios 
econômicos e de saúde, além de bem-estar.  
 
O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem 
comprometer o atendimento às necessidades das gerações futuras, apoiando-se em três 
pilares: o econômico, o social e o ambiental.  
 
Nos Estados Unidos, mesmo onde o conceito está mais desenvolvido, edifícios construídos na 
forma tradicional consomem anualmente mais de 30% do total de energia e mais de 60% da 
eletricidade utilizada no país. No Brasil, o alto índice de desperdício de materiais, a utilização 
de produtos de baixa qualidade e o não reaproveitamento do entulho é notório e oneroso. Um 
empreendimento sustentável pode reduzir em 30% o consumo de energia, 50% o consumo de 
água, 35% das emissões de CO2 e até 70% o descarte de resíduos.  
 
Os custos para a construção de edifício verde com certificação LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) chegam a aumentar de 2% até 10% no Brasil. Nos Estados Unidos a 
projeção é de 1% a 7%, dependendo do tipo de construção. Mas sempre há o retorno 
econômico durante a ocupação e operação.  
 
O próprio consumidor está exigindo o respeito ambiental, e pensando nas futuras gerações. 
Nos Estados Unidos existem 17.377 projetos em processo de certificação.  
 
O Brasil, segundo levantamento do Green Building Council Brasil (GBC Brasil), ocupa hoje a 
quinta posição mundial, com mais de 100 empreendimentos em janeiro e pode chegar a 200 
empreendimentos em processo de certificação no final de 2009.  
 
Para receber a denominação de prédio verde uma obra precisa perseguir as seguintes metas 
ambientais: a auto-suficiência em termos energéticos; a emissão neutra de gases com efeito 
de estufa; a auto-suficiência em recursos hídricos, através de uso eficiente e do 
reaproveitamento de águas pluviais e reciclagem de águas residuais. A reciclagem de 95% dos 
resíduos produzidos durante o funcionamento, a boa qualidade do ar no interior do edifício e 
um bom desempenho acústico, são determinante para o enquadramento.  
 
Os edifícios verdes são uma tendência natural diante da necessidade de nacionalizar a 
exploração de recursos naturais. É mais uma necessidade que inevitavelmente vai dominar os 
métodos do futuro, quando a matéria-prima estará mais escassa.  
 
O conceito de edifício verde é uma realidade que veio para ficar e crescer gradativamente até 
o momento em que as pessoas irão olhar para o passado e achar um absurdo a maneira como 
as construções são feitas hoje.  
 



Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17, 18 e 19 abr. 2009, Empresas & Negócios, p. 
C3. 


