
Tendo a seu
favor os diver-
sos projetos
sustentáveis
que estão liga-
dos à Copa do
Mundo 2014
e aos Jogos
O l í m p i c o s
2016, o merca-

do brasileiro está atualmente en-
tre os cinco países que mais têm
edifícios verdes registrados em
todo o mundo. Com base na cer-
tificação americana LEED (Lea-
dership in Energy and Environ-
mental Design), o Brasil tem ho-
je 504 empreendimentos em
construção que pretendem aten-
der as exigências necessárias pa-
ra se obter a certificação de
Green Building.

Em número de projetos na
área, o mercado brasileiro fica
atrás dos Estados Unidos — que
tem projeto como o da Universi-
dade de Harvard, da foto ao la-
do — , Emirados Árabes e Chi-
na. “O Brasil já tem posição im-
portante nesse cenário”, diz Ro-
berto Souza, diretor-presiden-
te do Centro de Tecnologia de
Edificações (CTE), consultoria
especializada em construção ci-
vil que atua em 180 projetos sus-
tentáveis no país. Entre os em-
preendimentos trabalhados pe-
la empresa, estão estádios e cen-
tros esportivos voltados para os
grandes eventos, hotéis, hospi-
tais e edifícios corporativos.

Para se ter uma ideia da evolu-
ção desse mercado, o país teve
apenas um empreendimento re-
gistrado em 2006. E de acordo
com a avaliação do CTE, a mé-
dia hoje é de um novo registro
por dia útil. “O grande salto na
área foi a partir de 2010 e deve-
mos chegar ao final desse ano
próximo dos 700 edifícios ver-
des registrados”, comenta Sou-
za, citando que a realização do
Mundial de futebol e dos Jogos
Olímpicos incentiva o mercado.

Economia no longo prazo
Segundo o diretor-presidente
do CTE, não há como definir
um valor de investimento mé-
dio para um edifício verde, o

que depende das características
do projeto, mas o custo é entre
1% e 6% maior. “Apesar do in-
vestimento inicial, a economia
que um empreendimento certi-
ficado gera entre 30 e 40 anos é
de 40%”, afirma Souza.

Ao todo, são seis normas de
desempenho ambiental avalia-
das, que são: eficiência energéti-
ca, redução do consumo de
água, uso de materiais recicla-
dos, qualidade do ambiente in-
terno, localização (próximo a
metrô, bicicletário, etc) e inova-
ção tecnológica. De acordo com

os índices em prol do meio am-
biente alcançados em cada uma
das normais, o empreendimen-
to recebe um tipo de certifica-
ção que varia entre básica, pra-
ta, ouro ou platina. Só na utiliza-
ção de energia, por exemplo, o
edifício precisa ter uma redu-
ção de no mínimo 10,5%. Já
nos benefícios ao meio ambien-
te, um empreendimento pode
diminuir em 30% o consumo
de energia, 35% as emissões de
carbono, 30% a 50% o consu-
mo de água e até 90% o descar-
te de resíduos. ■

O aparecimento de empregos
verdes na economia deve exigir
dos governos integração com
políticas públicas para a segu-
rança e saúde dos trabalhado-
res, segundo relatório da Orga-
nização Internacional do Traba-
lho (OIT): Promover a Seguran-
ça e a Saúde numa Economia
Verde. O relatório informa que
os empregos verdes atuais não
se traduzem necessariamente
em empregos dignos e em me-
lhores resultados ambientais.

Segundo o relatório com o in-
teresse crescente nas energias
alternativas, nos próximos anos
poderá haver um grande cresci-
mento de empregos verdes em
todo o mundo, o qual poderá
chegar a 20 milhões de pessoas
em 2030. A Alemanha, o Japão,
a China, o Brasil e os Estados
Unidos desempenham um pa-
pel particularmente importante
no desenvolvimento das tecno-
logias renováveis e estes têm si-
do os países responsáveis pela
grande maioria dos empregos
criados mundialmente no setor
das energias renováveis.

O primeiro passo pode ser “a
integração da segurança e da
saúde do trabalhador nos siste-
mas de classificação, validação
de índices e certificação e a apli-
cação das normas de qualidade
de segurança e saúde do traba-
lhador aos empregos verdes”.

O relatório diz ainda que um
outro aspecto a se considerar
em relação aos empregos ver-
des: é o impacto que eles têm so-
bre a cadeia produtiva, princi-
palmente no caso da constru-
ção, na reciclagem de resíduos,
na produção de energia solar e
no processamento de biomassa.

“A transição para uma econo-
mia verde e com locais de traba-
lho mais respeitadores do am-
biente pode ser a força motriz
para a aplicação maior de nor-
mas laborais através de uma
combinação de sensibilização,
participação de empregadores e
trabalhadores e respectivas or-
ganizações, regulação e cumpri-
mento”. A OIT define emprego
verde como trabalhos e ativida-
des que contribuem para preser-
var ou restaurar a qualidade am-
biental. ■ ABr

TURISMO

Consulado dos EUA no Rio tem poucas filas
no primeiro dia de visto mais barato

Divulgação

Brasil já é o quarto país em
ranking de edifícios verdes

SUSTENTABILIDADE

Descarte correto de lixo eletrônico
ainda é problema para o Brasil, diz ONU

20 milhões
terão
empregos
ecológicos

Bloomberg

Desafio será integrar políticas
públicas para a segurança e
saúde dos trabalhadores

O início do novo processo de emissão do visto de entrada nos Estados
Unidos (EUA) para brasileiros registrou pequenas filas e atendimento
rápido no consulado americano no Rio de Janeiro. O consulado promete
aumentar de 12 para 32 o número de vice-cônsules permanentes
trabalhando na cidade até o final do ano. Com a mudança,
o custo para obter o visto caiu de R$ 350 para R$ 280. ABr

Relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(Pnuma), de 2010, mostra o Brasil como líder entre nações emergentes
na geração de lixo eletrônico per capita, com 0,5 quilo por ano.
Na China, a taxa de lixo por pessoa é 0,23 quilo. O Ministério do Meio
Ambiente questionou os números. O governo deve divulgar, em quatro
meses, estudo com dados sobre a geração desses resíduos no país. ABr

“O grande salto do Brasil em
edifícios verdes foi em 2010.
Hoje, a média de solicitações
para certificação LEED é de
um novo empreendimento
para cada dia útil”

Segundo certificação americana, país tem hoje 504 projetos sustentáveis registrados
e fica atrás apenas dos Estados Unidos, dos Emirados Árabes e da China na lista mundial

BRASIL

Roberto Souza
diretor-presidente
do CTE
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 8.




