
esses novos tempos, não é im
portante apenas que a energia 
produzida seja sustentável, mas 

também a forma de produzi-la deve 
seguir todos parâmetros de respeito 
ao meio ambiente. Por isso, o Progra
ma Rio Capital da Energia apoia a 
implantação de um Distrito Verde na 
Ilha de Bom Jesus (próximo ao Fun
dão). Naquela área de 240 mil metros 
quadrados serão instalados, até 2014, 

centros de pesquisa em tecnologias 
renováveis de empresas do porte da 
L'Oreal, GE, Gás Natural e Cedae, en
tre outras. Tudo baseado no conceito 
de "Green Districts", da Inglaterra, es
pécie de bairros ecologicamente cor
retos. "Haverá sistemas de reciclagem 
de lixo e co-geração de energia, com 
biogás ou gás natural", explica a sub
secretária de Economia Verde, Suza
na Kahn, da Secretaria de Ambiente 

do estado. "As ruas serão pavimenta
das com asfalto borracha e as cons
truções terão sistema de tratamento 
de esgoto e reaproveitamento de água 
da chuva". A proximidade com o Par
que Tecnológico da Universidade Fe
deral do Rio de Janeiro (UFRJ) faci
litará a integração entre as empresas 
e os pesquisadores acadêmicos. O 
distrito atenderá aos padrões interna
cionais de sustentabilidade. 
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Ali será implantado o novo Centro 
de Pesquisas Global da GE, com inves
timento de US$ 170 milhões e, inicial
mente, com geração de 250 empregos. 
Terá 400 pesquisadores quando estiver 
a pleno vapor. Instalado em uma área 
de 13 mil m 2 , será o segundo maior 
centro multidisciplinar de pesquisas da 
GE fora dos Estados Unidos, atrás ape
nas do centro da Índia. As pesquisas 
serão voltadas para diversificação e oti
mização da matriz energética brasilei
ra, exploração de petróleo na camada 
pré-sal, desenvolvimento de tecnolo
gias em saúde que ofereçam acesso e 
qualidade no tratamento de doenças 

para toda a população, mineração, so
luções para o tratamento e reuso de 
água. "A escolha do Brasil para sediar 
o quinto Centro de Pesquisas Global 
da GE destaca a importância da região 
para pesquisar e desenvolver novos 
produtos e soluções que irão suprir as 
necessidades do resto do mundo", afir
ma Ken Herd, líder do Centro de Pes
quisas Global da GE no Brasil. 

Também o grupo L'Oréal vai im
plantar na Ilha de Bom Jesus um Cen
tro de Pesquisa e Inovação para a 

América Latina, com investimento de 
R$ 70 milhões.Será a sexta unidade 
deste tipo no mundo, a ser instalada 
numa área de mais de 28 mil m2 . Es
tá prevista a geração de 150 empregos 
diretos até 2015. A L'Oréal também 
vai firmar um acordo com a Univer
sidade Federal do Rio de Janeiro (UR-
FJ) para contratar pesquisadores qua
lificados. A unidade vai desenvolver 
produtos destinados ao mercado bra
sileiro e latino americano, com poten
cial de comercialização em outros pa
íses. "A decisão de instalar um labo
ratório no Brasil faz parte da estraté
gia de universalização da L'Oréal: 
atender a todas as aspirações de bele
za com inovações locais, mais próxi
mas de seus consumidores, se adap
tando às necessidades específicas de 
cada cultura", explicou Didier Tisse-
rand, presidente da LOréal Brasil, ao 
firmar convênio com o governo do es
tado para ocupação da área. 

A expectativa é de que o Distrito 
Verde de Bom Jesus receba a certifica
ção internacional LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design). 
Naquela área, também funciona uma 
incubadora de empresas que poderá 
ser usada para fornecer serviços às 
companhias que se instalarem no dis
trito. Também empresas de serviços 
públicos, como a Gás Natural e a Ce-
dae, vão se instalar no local. 

Todas as empresas já assinaram 
protocolos de intenções e deverão 
oficializar a entrega dos terrenos. A 
ideia é que em breve seja divulgado 
o local do próximo distrito verde. 
"Estamos estudando um terreno em 
Itaguaí para a instalação de empre
sas de energia limpa e materiais de 
construção civil produzidos a partir 
do reaproveitamento de resíduos. 
Duas indústrias já demonstraram in
teresse: uma das maiores empresas 
chinesas de energia eólica, e outra 
espanhola, de energia solar", acres
centou a subsecretária. 
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Text Box
Fonte: IstoÉ Especial Rio Capital da Energia, São Paulo, ano 36, n. 2223, p. 84-85, 20 jun. 2012.




