
Ambiente

CONDOMÍNIO
SUSTENTÁVEL
Construção civil investe em edifícios
que aliam conforto à ecologia, sonho
de consumo da maioria dos brasileiros
Luciana Sgarbi

ma pesquisa realizada em
diversos países pela Socie-
dade Americana de Enge-
nharia Civil revelou que a

questão ambiental é atualmente uma
das principais preocupações dos
empresários desse setor. Isso é um
bom sinal para a preservação da
natureza, uma vez que, segundo
dados dos EUA, são justamente as
empresas construtoras que respon-
dem por cerca de 50% da extração
de recursos naturais. Assim, a cons-
trução civil integra-se à revolucioná-
ria "ecoconscientização" que já se faz
presente em outros ramos da econo-
mia - uma de suas mais definitivas
investidas foi nas áreas de vestuário
e cosméticos. Também no Brasil os
chamados "condomínios verdes"
brotam com vigor. A construtora
Ecoesfera Empreendimentos criou o
projeto Ecolife que planeja edifícios
com a máxima otimização possível
de recursos naturais. Nesses prédios,

sobretudo em São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Bahia e Espírito Santo, há, por
exemplo, uma das mais inovadoras
tecnologias: a reutilização de água
através de caixas que armazenam a
chuva, tratam-na e a distribuem por
todo o condomínio. Além de fazer
bem ao planeta, já que essa água não
está sendo esbanjada, esse recurso
também beneficia o bolso: as taxas
condominiais caem cerca de 30%.
"Se anteriormente pagavam-se R$
300 por mês, hoje pagam-se R$ 210",
diz Luiz Francisco Lucho do Valle,
presidente da Ecoesfera.

Ainda na linha do casamento do
que se pode economizar com aquilo
que é ambientalmente bom, OS eleva-
dores ecológicos são importante diferen-
cial nessa nova forma de se morar: têm
cabines com sensores de presença para que
se gaste menos energia, acabamento em
madeira de reflorestamento e sons
inspirados em leves ruídos da natu-
reza. "Em um ano crescemos muito.
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O valor global de vendas disparou
de R$ 180 milhões para R$ 700 mi-
lhões", diz Valle. "Essa é a prova de
que os brasileiros querem conforto
que se alie à preservação ambiental."
Não basta, no entanto, "morar verde".
A se julgar pelo crescimento imobi-
liário no setor de escritórios ecoló-
gicos, quer-se também "trabalhar
nessa cor". Em parceria com a ame-
ricana Tishman Speyer, a Camargo
Corrêa lançou um complexo de es-
critórios de alto padrão com o selo
green building (prédio verde), con-
cedido pelo U.S. Green Building
Council, dos EUA. O empreendimen-
to é obrigado a seguir normas como
o controle da destinação do lixo,
reciclagem de materiais, economia
de energia e reutilização de águas
pluviais. No sul do País, a A. Yoshii
Engenharia, por exemplo, se vale de
esquadrias que permitem maior ilu-
minação natural.

Esse tipo de arquitetura ganha
força e, à frente dessa tendência, há
gente famosa que vai transformando
em moda e estilo a forma ecológica
de viver - seja em casa, seja no tra-
balho, nos hábitos alimentares ou no
jeito de se vestir. O compositor e
cantor Toquinho plantou eucaliptos
de reflorestamento ao redor de sua
piscina. A top model internacional
Isabeli Fontana incorporou árvores
ao interior de sua casa em vez de
derrubá-las durante as obras de cons-
trução da residência e decorou o piso
com madeira de demolição, que é
mais barata e politicamente mais
correta no terreno da ecologia. To-
quinho e Isabeli juntam-se a outros
famosos como Pele, Hebe Camargo e

Daníella Cicarelli. São apenas alguns
nomes entre as cerca de duas mil
pessoas ouvidas em pesquisa pelo

'_, Ministério do Meio Ambiente,
Desse total, 49% declararam que
agem em favor da preservação
ambiental. E afirmaram que
gostariam de morar em condo-
mínios sustentáveis.
Colaborou Tatiana de Mello
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