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RESUMO

A degradação ambiental tomou proporções nunca vistas em nosso planeta, sendo objeto de análises e
proposições ancoradas em diferentes referenciais teóricos e políticos. Neste texto, parte-se da compreensão
de que as determinações da “questão ambiental” tem raiz no modo de produção capitalista. Inspirado no
referencial teórico crítico, o presente texto problematiza, em nível introdutório, a proposta de “economia
verde” nos termos apresentados pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).
Destacam-se a proposta de “construção sustentável” e as certificações ambientais no conjunto de estratégias
de suposta minimização dos impactos ambientais decorrentes da construção civil. Conclui-se que a “economia
verde” e a “construção sustentável” figuram, essencialmente, como mais uma estratégia de acumulação
capitalista em tempos de crise.
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ABSTRACT

Environmental degradation has taken proportions never seen on our planet, was the object of analysis and
propositions grounded in different theoretical frameworks and political. This text is part of the understanding
that the determinations of "environmental issue" is rooted in the capitalist mode of production. Inspired by
the critical theoretical framework, this text discusses in the introductory level, the proposed "green economy"
in the terms presented by the United Nations Environment Programme (UNEP Highlights include the proposed
"sustainable building" and environmental certifications in the set of strategies supposedly minimization of
environmental impacts from construction. We conclude that the "green economy" and the "sustainable
construction" appear essentially as another strategy for capitalist accumulation in times of crisis.

Keyworks: Green Economy; Sustainable Construction. Construction.

1. Introdução

A degradação ambiental tem se agravado nas últimas décadas, passando a ser objeto de intensos debates
entre os diversos atores sociais, dentre os quais, pesquisadores, movimentos sociais, empresários,
organismos internacionais e o Estado. Tais debates decorrem da preocupação com a poluição de rios, a
destruição de florestas, escassez de água e mudanças climáticas, com o esgotamento dos recursos naturais,
enfim, com o nível de agravamento da questão ambiental que põe em xeque a continuidade da vida em nível
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planetário.

Nesses debates observam-se análises e proposições atreladas a diferentes referenciais teóricos e
ideopolíticos. De modo hegemônico, defende-se que a “questão ambiental” tem sua raiz vinculada ao
desperdício de matéria e energia, o que requer soluções que possibilitem manter a expansão da economia e
do mercado associada è redução dos danos ambientais. Dentre essas soluções ou medidas alternativas,
destacam-se: consumo consciente, educação ambiental, redução das emissões de carbono, inovações
tecnológicas ou “tecnologias limpas”, políticas de governo voltadas à preservação ambiental, “economia
verde”, “construções sustentáveis”.

Outra corrente de análise, orientada pela teoria social marxiana ou referenciais teóricos marxistas, põe em
evidência as determinações da “questão ambiental” cuja raiz se localiza no modo de produção capitalista e,
desvela sua conseguinte agudização no contexto da crise atual desse sistema que depende da exploração dos
recursos naturais para manter seu desenvolvimento.

Orientado por essa segunda perspectiva teórica, o presente texto pretende problematizar a proposta de
“economia verde” cada vez mais evidenciada na cena contemporânea, com destaque para o apelo à
“construção sustentável” como alternativa de minimização dos impactos ambientais decorrentes da
construção civil. Afirma-se que tais propostas figuram, essencialmente, como mais uma estratégia de
acumulação capitalista em tempos de crise.

2. Aproximações iniciais à proposta de economia verde

O termo “economia verde” vem sendo utilizado desde a realização da II Conferência das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, realizada em 1992, no Rio de Janeiro, evento também conhecido
como “Rio 92”.

A economia verde vem sendo incentivada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)
sob a seguinte definição:

[...] economia que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e
igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente riscos
ambientais e escassez ecológica. Em outras palavras, uma economia verde
pode ser considerada como tendo baixa emissão de carbono, é eficiente em
seu uso de recursos e socialmente inclusiva. (PNUMA, 2011, p. 1).

Nesse documento, a necessidade de “transição para a economia verde” tem como uma de suas justificativas o
argumento de que esta possibilitará aumento de riquezas, crescimento na produção econômica, trabalho e
diminuição da pobreza. Em outras palavras, uma economia verde pode ser considerada como aquela que tem
baixa emissão de carbono, é eficiente no uso de recursos e socialmente inclusiva. Essa proposta é
apresentada como uma das estratégias necessárias ao alcance do “desenvolvimento sustentável”.

Ainda de acordo com o proposto pelo PNUMA, o alcance da “economia verde” passa, necessariamente, pela
valorização do “capital natural”, composto por bens naturais, tais como florestas, lagos e bacias fluviais.
Nessa direção, propõe-se dar “visibilidade econômica” aos “serviços ecossistêmicos” e sua valorização
econômica. Em outros termos, o que essencialmente está se propondo é a conversão dos recursos da
natureza em mercadoria, aprofundando um movimento inerente ao sistema capitalista que tem na exploração
dos recursos naturais uma condição para sua manutenção e amplo desenvolvimento. Uma garantia à
expansão das fronteiras do processo de acumulação mediante a inclusão dos “serviços ambientais” no
mercado.

A eficiência energética é apresentada como outra estratégia para viabilização da proposta economia verde.
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Trata-se de investir em novas tecnologias que garantam a redução do consumo de combustíveis fósseis e a
ampliação do uso de energias renováveis, principalmente energia eólica e solar, consideradas de “baixo custo
ambiental”.

Ademais, são assinaladas no mesmo documento outras condições para o desenvolvimento da economia
verde, quais sejam:

[O] estabelecimento de normas rígidas de regulamentação; a priorização de
investimentos e gastos públicos em áreas que estimulem o esverdeamento de
setores econômicos; a limitação de gastos em áreas que esgotem o capital natural; o
uso de impostos e instrumentos que se baseiam no mercado para mudar a
preferência do consumidor e promover o investimento verde e a inovação; o
investimento em capacitação e treinamento; e o fortalecimento da governança
internacional (PNUMA, 2011, p. 27)

Observa-se o importante papel que tem sido atribuído ao Estado para o desenvolvimento dessa “nova”
economia. Defende-se a necessidade de investimentos públicos nessa direção. Especialmente o financiamento
público é identificado como “essencial para dar o pontapé inicial na transformação da economia verde” (Idem,
p 35).

Para que se possa compreender o real sentido da proposta de economia verde enfatizada pelo PNUMA, é
fundamental situá-la no debate do capitalismo contemporâneo, marcado por uma de suas crises mais
expressivas.

Conforme já explicitado em amplo debate no âmbito acadêmico, o sistema capitalista se caracteriza pela
alternância entre fases de expansão e crises, de acordo com o período histórico e o grau de desenvolvimento
das forças produtivas. Tais crises, ao tempo em que expressam o caráter contraditório desse sistema,
apresentam funcionalidade ao curso do mesmo, uma vez que criam as condições para o desenvolvimento de
nova fase expansiva. Deste modo, a constatação da existência de crise não representa, necessariamente,
possibilidade de extinção do capitalismo. Nas palavras de BRAZ (2012, p. 469), “[o] capitalismo, por si só,
sempre dará em mais capitalismo”.

Em relação a esse caráter inerente ao sistema capitalista, as palavras de Netto (2012, p.415) são
contundentes:

E crises, não só as financeiras, fazem, também necessariamente, parte da dinâmica
capitalista — não existe capitalismo sem crise. São próprias deste sistema as crises
cíclicas que, desde a segunda década do século XIX, ele vem experimentando
regularmente. E que, seja dito de passagem, não conduzem o capitalismo a seu fim:
sem a intervenção de massas de milhões de homens e mulheres organizados e
dirigida para a sua destruição, do capitalismo, mesmo em crise, deixado a si mesmo
só resulta mais capitalismo.

Vale salientar que, contudo, a crise capitalista em curso desde os anos 1970 tem particularidades, sendo
denominada por Mészáros (2011) de “crise estrutural”, tendo como principais aspectos: caráter universal (não
se restringe a um determinado ramo produtivo particular); alcance global ou abrangência planetária; escala
de tempo permanente; modo de se desdobrar rastejante, uma vez que não há momentos específicos de
ápice.

Nesse sentido, a crise atual tem exigido do capital forjar meios estratégicos para sua superação também em
escala mundial, o que passa pela identificação de áreas que forneçam novos espaços de acumulação (a
exemplo do setor de serviços como saúde, educação e previdência social), expansão das possibilidades de
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mercantilização de recursos naturais, financeirização, entre outros.

Assim, pode-se afirmar que, em verdade, a proposta de “esverdeamento da economia” incentivada pelo
PNUMA, tem funcionalidade ao processo de acumulação capitalista nesse contexto de sua crise atual. A
economia verde trata-se de “uma estratégia que busca reorientar a composição orgânica do capital,
restabelecendo para os oligopólios e para os grandes aglomerados financeiros internacionais possibilidades de
apropriação da natureza em larga escala, e com maior eficiência e eficácia.” (ARAUJO; SILVA, 2012, p. 138)

Nesse contexto, o “esverdeamento” da construção civil tem se revelado como uma forte tendência proposta
pelo capital internacional. A Indústria da Construção Civil no Brasil, ramo importante na composição do seu
Produto Interno Bruto, tem se apresentado como um vetor relevante no fortalecimento da proposta de
economia verde no país, ampliado seus investimentos nas chamadas “construções sustentáveis” para
maximizar seu potencial de lucratividade.

3. Construção Sustentável: do que se trata?

De acordo com Conselho Internacional da Construção (CIB), a indústria da construção é um setor que “mais
consome recursos naturais e utiliza energia de forma intensiva”, sendo responsável por significativos impactos
ao ambiente. De acordo com informação recente veiculada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), vale
destacar:

Além dos impactos relacionados ao consumo de matéria e energia, há aqueles
associados à geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Estima-se que mais de
50% dos resíduos sólidos gerados pelo conjunto das atividades humanas sejam
provenientes da construção. Tais aspectos ambientais, somados à qualidade de vida
que o ambiente construído proporciona, sintetizam as relações entre construção e
meio ambiente.[ii]

Diante dessa constatação, tem-se defendido a necessidade de adotar medidas que reduzam os impactos
(diretos e indiretos) da construção civil ao meio ambiente. Mais especificamente, tem-se tornado recorrente
nesse contexto, o apelo à “construção sustentável”, definida no âmbito da Agenda 21 para a Construção
Sustentável em Países em Desenvolvimento, como “um processo holístico que aspira a restauração e
manutenção da harmonia entre os ambientes natural e construído, e a criação de assentamentos que afirmem
a dignidade humana e encorajem a equidade econômica” (MMA, 2014).[iii]

Nesse sentido, essa concepção, além de explicitar aspectos relativos à preservação ambiental e pretensa
“relação harmônica” entre natureza e construção, aponta a necessária articulação entre “sustentabilidade
ambiental” e sustentabilidade socioeconômica. Desta forma, colocam-se como principais desafios à construção
civil, a necessidade de reduzir e utilizar de modo mais eficiente os materiais e energia, além da redução dos
resíduos gerados, no sentido de alcançar a preservação do ambiente natural e ainda favorecer a melhoria da
qualidade do ambiente construído. Para tanto, o CIB recomenda:

[M]udança dos conceitos da arquitetura convencional na direção de projetos flexíveis
com possibilidade de readequação para futuras mudanças de uso e atendimento de
novas necessidades, reduzindo as demolições; busca de soluções que potencializem
o uso racional de energia ou de energias renováveis; gestão ecológica da água;
redução do uso de materiais com alto impacto ambiental; redução dos resíduos da
construção com modulação de componentes para diminuir perdas e especificações
que permitam a reutilização de materiais.[iv]
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De acordo com o MMA, duas principais tendências são apontadas para a “construção sustentável”, quais
sejam: a) o resgate do uso de materiais que, por seu caráter natural e/ou baixo nível de processamento,
geram reduzido impacto ambiental, tais como: palha, bambu e terra crua; b) a defesa da adoção de
“empreendimentos verdes” devidamente “certificados”. Essas duas perspectivas tem encontrado ressonância
no âmbito da construção civil na cena contemporânea.

Cada vez parecem mais comuns propostas de edificações, arquitetura e paisagismo com emprego de recursos
como fibras, palhas, bambu, enfim, recursos naturais que, muitas vezes remetem à pretensa “relação
harmônica” entre homem e natureza destacada anteriormente. Embora sem dados de pesquisa empírica,
parece ser possível afirmar sem muita possibilidade de incorrer em equívoco, que tal característica, ao ser
adotada na construção de empreendimentos, termina sendo utilizada pelo mercado como um diferencial ao
propor a comercialização dessas edificações. O que se está afirmando aqui é, portanto, a recorrente utilização
dessa tendência de “esverdeamento” ou “sustentabilidade” como “valor agregado” aos empreendimentos da
construção civil.

Em relação à segunda tendência supracitada, convém esclarecer do que se trata a “certificação” dessas
construções para que se possa apreender a essência da proposta. A possibilidade de certificação ambiental
das construções despontou no cenário mundial nos anos de 1990, inicialmente em países considerados
desenvolvidos, tais como Estados Unidos, França e Inglaterra. Essas certificações são realizadas por empresas
do setor privado que atestam a adequação de qualidade ambiental dos empreendimentos.

No Brasil, após a criação do Comitê Brasileiro de Construção Sustentável (CBSC) em 2007 – uma Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) com objetivo de “contribuir para a geração e difusão de
conhecimento e de boas práticas de sustentabilidade na construção civil”[v] – observa-se o crescimento da
demanda por certificações ambientais[vi], geralmente desenvolvidas em outros países e adotadas com
adequações à realidade local. Atualmente as certificações mais utilizadas são: LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design); AQUA (Alta Qualidade ambiental); Selo CASA AZUL; Selo PROCEL EDIFICA.

A LEED é tem origem americana e possui quatro níveis de certificação: certificado, prata, ouro e platina. Pode
ser aplicada para os seguintes casos: novas construções e projetos de renovação; desenvolvimento de
bairros; projetos de envoltória e parte central do edifício; lojas de varejo; unidades de saúde; operação de
manutenção de edifícios existentes; escolas e projetos de interiores e edifícios comerciais. Para certificação de
empreendimentos são avaliados: espaços sustentáveis; eficiência do uso de água; energia; materiais e
recursos; qualidade ambiental interna, inocação e processo e créditos de prioridade regional. Segundo
informações do Green Building Council Brasil (GBC Brasil), até o ano de 2013, foram certificados 134
empreendimentos dos mais diferentes tipos[vii].

A certificação AQUA, de origem francesa, possui três níveis: bom, superior e excelente. Pode ser aplicada para
diferentes empreendimentos, tais como: edifícios de escritórios; hotéis; comércio e habitação[viii]. Até o ano
de 2013, foram certificados 133 empreendimentos. Segundo Hilgenberg at al (2011) mais de 90% dos
requisitos desta certificação tem relação direta com projetistas, arquitetos e engenheiros, tendo em vista a
necessidade de manutenção e monitoramento dos sistemas de aquecimento, resfriamento, ventilação,
iluminação e gestão da água.

Apesar de ser recorrente no Brasil a adoção de certificações de origem estrangeira, a partir dos anos 2000
tem-se observado iniciativas locais. Dentre os selos brasileiros, destaca-se o PROCEL EDIFICA. A metodologia
para a classificação do nível de eficiência energética dos primeiros edifícios foi publicada em 2009 e revisada
no ano seguinte, quando também foi publicada a metodologia para classificação de edifícios residenciais. A
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) é classificada de A (maior eficiência) a E (menor
eficiência) e pode ser concedida em dois momentos: na fase de projeto e após a construção do edifício. Um
projeto pode ser avaliado pelo método prescritivo ou pelo método da simulação, enquanto o edifício
construído deve ser avaliado através de inspeção in loco. Nos edifícios comerciais, de serviços e públicos são
avaliados três sistemas, quais sejam: envoltória, iluminação e condicionamento de ar. A etiqueta pode ser
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concedida de forma parcial, desde que sempre contemple a avaliação da envoltória. Até o ano de 2013 foram
etiquetadas 66 edificações.[ix]

Outro Selo brasileiro é Casa Azul Caixa, aplicado a todos os tipos de projetos de empreendimentos
habitacionais apresentados à Caixa Econômica Federal para financiamento ou nos programas de repasse.
Possui três níveis de certificação: Bronze, Prata e Ouro. Considera 53 critérios de análise, organizados em seis
categorias: qualidade urbana; projeto e conforto; eficiência energética; conservação de recursos materiais;
gestão da água e práticas sociais. Até o ano de 2013 foram certificados 5 empreendimentos.[x]

Todos esses processos de certificação e etiquetagem são de adesão voluntária, exceto para o governo federal
que recentemente tornou obrigatório, através da Instrução Normativa n. 02 de 2014, da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, o ENCE para todos os prédios públicos
existentes ou a serem construídos.

Segundo Agopyan (2011) existe uma crença da Indústria da Construção Civil e dos ambientalistas de que “a
certificação irá mudar o mundo e o mercado de consumo”. O conteúdo ora exposto suscita questionar: quais
os seus benefícios em relação à “questão ambiental”?
a quem interessam tais certificações?

Apesar da impossibilidade de oferecer respostas conclusivas a esses questionamentos em razão de exigirem
aprofundamento de estudo sobre a temática, bem como, pelos próprios limites deste texto, apenas
apontamos alguns elementos para contribuir com esse debate. Em relação aos benefícios, do ponto de vista
ambiental, a suposta redução dos impactos ao ambiente por esses “empreendimentos certificados” leva a crer
na existência de alguns benefícios reais. Porém, parece significar uma estratégia pontual diante do nível de
degradação ambiental provocado pelo sistema produtivo vigente que tem a produção destrutiva como uma de
suas principais características. Nesse sentido, outros benefícios parecem preponderantes, tais como:
valorização da imagem das empresas, cujos empreendimentos são certificados, tendo em vista sua imagem
social associada à preservação ambiental e ao chamado “desenvolvimento sustentável”; valorização do imóvel
para fins comerciais; economia nos custos de produção.

Outro aspecto relevante a ser observado diz respeito aos custos para se obter a certificação ambiental.
Mediante consulta à página virtual da GBC Brasil, foi possível verificar que para obtenção da certificação
LEED, o custo junto à empresa é de U$750 para áreas até 4.645m2. Acima dessa área o custo é acrescido em
U$0,015 ou U$0,01 por m2. A pré-certificação para áreas de até 4.645m2 tem o custo de U$4.250 ou
U$3.250. Acima dessa área esse custo é acrescido em U$0,045 ou U$0,04 por m2. Além desses custos,
embora não seja obrigatório, a empresa recomenda a contratação de consultoria de profissional treinado e
qualificado pelo mesma. O custo deste serviço pode variar de 0.5 a 1% do custo da obra[xi].

A observação desses elementos, sugere que essas certificações de empreendimentos sustentáveis” figuram
como um negócio lucrativo, mais uma estratégia do setor privado para ampliar o mercado da construção civil
sob o viés da “sustentabilidade ambiental”.

4. Considerações finais

De acordo com o assinalado, são hegemônicas a interpretação acrítica da complexa “questão ambiental” –
tratando suas expressões superficiais em detrimento de suas determinações substantivas – e as propostas
pontuais para o seu enfrentamento, ancoradas no cariz da suposta “sustentabilidade ambiental”, das quais
são representativas a “economia verde” e a “construção sustentável”.

Reitera-se que o “esverdeamento da economia”, incentivada pelo PNUMA, apresenta funcionalidade operatória
no processo de acumulação capitalista no contexto de sua crise estrutural. O capital, visando à continuidade
da acumulação, cria estratégias de minimização dos danos ambientais, visto que, além da exploração da força
de trabalho, depende igualmente da exploração dos recursos naturais para sua manutenção. Ao mesmo
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tempo, no contexto de crise, forja novas fronteiras para retomar seu franco desenvolvimento.

A construção sustentável, pelas características anteriormente expressas, apresenta-se como uma dessas
alternativas do capital em duplo movimento: minimização dos danos ambientais – inerentes ao seu modo
destrutivo de produzir – e abertura de novos nichos de mercado.

Reitera-se o caráter introdutório dessa abordagem ao tema expresso nas reflexões apresentadas nos limites
deste texto. Porém, tais aproximações suscitam a necessidade de empreender pesquisas que busquem
desnaturalizar o papel da “construção sustentável” e das certificações propostas como parte das alternativas
para o alcance do “desenvolvimento sustentável”.
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