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Dos 700 prédios verdes computados em 2012, João Marcello
Gomes Pinto, sócio-diretor da
companhia acredita que para este ano esse número chegue a
1.050 (veja arte ao lado).
“Esse tipo de edificação é algo que veio para ficar. Apesar
de demandar um investimento
maior nas obras, é possível obter retornos favoráveis como

s

O conceito de edificações comerciais sustentáveis, os chamados Green Buildings, deixa
de ser apenas uma estratégia de
marketing para se consolidar como oportunidade de redução de
custos. Essa conscientização
tem feito com que o Brasil ocu-

pe hoje o quarto lugar no ranking entre os países que mais
têm edificações nesse quesito,
segundo informações da Sustentech — empresa assessora no desenvolvimento de projetos com
soluções sustentáveis para edificações novas e existentes. O
país só é superado pelos Estados
Unidos, China e Emirados Árabes Unidos.
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País ocupa o quarto lugar no ranking global dos Green Buildings, mas tem condições de avançar muito mais
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Divulgação

Equipe da Sustentech, que assessora projetos sustentáveis: soluções evoluem para polos verdes

Edifício Vivo amplia coleta de produtos recicláveis

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 jan. 2013, Inovação & Sustentabilidade, p. 12.

Volume de pilhas, baterias
e celulares recolhidos
chegou a três toneladas
no ano passado

O Programa Edifício Vivo, da
consultoria americana Cushman & Wakefield, registrou
crescimento de 140% no volume de lâmpadas fluorescentes

coletadas em 2012, sendo recolhidas mais de 50 mil unidades.
O número de pilhas, baterias e
celulares coletados aumentou
77%, chegando a três toneladas
no ano passado.
E, em relação à coleta de resíduos recicláveis, o incremento
foi de 80% — com o recolhimento de 66 toneladas.

A empresa aplica o programa
diaí, Piracicaba e Sorocaba.
em 32 edifícios comerciais que
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nios”, afirma Priscila Aline de
Souza, consultora de sustentabilidade da Cushman & Wakefield. “No ano que vem a consultoria pretende lançar um
programa para o descarte e reaproveitamento de uniformes
em desuso, tendo como foco a
inclusão social de mulheres artesãs”. ■ C.R.C.

