
PRÉDIOS CERTIFICADOS, ÔNIBUS MOVIDO
A ETANOL, CRIANÇAS QUE APRENDEM A

PLANTAR E A COLHER NA PRÉ-ÈSCOLA E OUTRAS
EXPERIÊNCIAS QUE PINTAM DE VERDE A

ARIDEZ DE SÃO PAULO

Em meio ao cinza e à po-
üuição da capital paulista,

florescem 50 construções eco-
logicamente corretas. São pré-
dios erguidos ou reformados
seguindo uma série de exigên-
cias que, em breve, devem lhes
garantir um certificado verde:
o Leed (Leadership in Energy
and Environmental Design).

Em todo o país, estão em an-
damento 82 processos -60%
deles em terrenos localizados
na Grande São Paulo.

E a mesma cidade que há du-
as semanas figurou apenas na
100a posição num ranking am-
biental da Secretaria do Meio
Ambiente do Estado, em um
universo de 322 municípios.

Os dois dados mostram o
potencial e os desafios de uma
metrópole diante da questão
da sustentabilidade. "A capital
concentra as maiores constru-
toras, que conhecem os benefí-

cios econômicos de edificações
verdes", afirma Nelson Ka-
wakami, diretor-executivo da
Green Building Council Brasil,
ONG responsável pela certifi-
cação no país. Prédios inteli-
gentes -com sistema de energia
alternativa e outras tecnologias
limpas- fazem bem ao marke-
ting das empresas. Pontos tam-
bém para a cidade.

A Revista selecionou oito
iniciativas, algumas embrioná-
rias, que revelam o esforço que
a metrópole de 11 milhões de
habitantes começa a fazer para
se tornar um lugar mais habitá-
vel e de bem com a natureza.

É um convite para ver o re-
sultado da reciclagem do lixo
de megaeventos de música, pa-
ra plantar esperança em hortas
junto com crianças da pré-es-
cola e pegar a linha experimen-
tal do ônibus movido a etanol
que polui menos.

"São experiências bem-su-
cedidas que deveriam ganhar
escala de política pública", afir-
ma Oded Grajew, 64, presiden-
te do Conselho Deliberativo do
Instituto Ethos e integrante do
Movimento Nossa São Paulo.
"A cidade precisa de um plano
para daqui a 20,30 e 40 anos."

A aposta na sustentabilidade
ainda é cara. Os resultados, no
entanto, a médio e a longo prazo,
não deixam dúvidas de que não
há melhor investimento do que
o feito em qualidade de vida.

Confira nas próximas pá-
ginas espaços, experiências e
projetos conduzidos por gente
que acredita numa metrópole
menos árida e mais humana.



reira vai logo avisando: "O que
eu mais gosto é de regar as plan-
tas". Detalhe: ajardineira só tem
seis anos. Cuidar da horta do Co-
légio Jardim São Paulo, no Barro
Branco, zona norte, é responsa-
bilidade de 280 crianças com
idades entre dois e sete anos.

São os alunos que fazem o
plantio sobre telhas e cultivam
salsinha, beterraba, três tipos
de alface, manjericão e hortelã.
A colheita é programada para
antes das férias. Ninguém quer
perder o "dia da salada", quando
rapidinho se devora tudo o que
foi plantado.

"Se deixar, elas ficam regando
o dia inteiro", conta o técnico
agrícola Marcos Victorino, 45,
estudante de agronomia na Fa-
culdade Cantareira e especia-
lista em agricultura urbana.

É ele quem coordena a inicia-
tiva, parte do projeto Plantando
na Cidade, cujo objetivo é criar
novas tecnologias para fazer
hortas nos centros urbanos. Os
resultados se notam na dieta e

no comportamento. "Eles che-
gam aqui como um furacão e
voltam para a aula concentra-
dos", afirma Marcos.

Além do cultivo coletivo, os
alunos produzem mini-hortas
dentro de um lavador de arroz.
Quando os pés de alface estão
prontos para serem consumi-
dos, seus donos o levam para a
refeição em família. "Os pais já
perceberam mudanças nos há-
bitos alimentares das crianças",
diz o técnico agrícola.

A única parte que comprome-
te o lado sustentável da história
é o uso descontrolado de água.
"Gastamos mais porque todas
as crianças querem regar", ex-
plica Marcos. "Molhar a horta é
um prêmio para elas."



Ocanteiro de plantas no te-
lhado das rampas de acesso

é sinal de que a passarela sobre
a avenida Eusébio Matoso, em
Pinheiros, é mais do que o cami-
nho suspenso por onde passam
5.000 paulistanos a cada dia.
Reinaugurada no mês passado,
a ligação entre os dois lados de
uma das vias mais congestiona-
das e poluídas da cidade quer vi-
rar símbolo de outra São Paulo.

Em sintonia com conceitos
modernos de sustentabilidade,
em seu piso emborrachado fo-
ram aproveitados pneus recicla-
dos. O telhado de bambu ajuda a
ventilar a área. As plantas no teto
retêm as impurezas do ar e redu-
zem o calor. Grandes painéis de
garrafas PET detalham os mate-
riais utilizados na construção.

"O local é referência do que
pode ser usado em uma obra
sustentável", diz André Fakiani,
44, diretor da Fakiani Constru-
ções, responsável pelo projeto
de R$ 1,3 milhão, uma parceria
entre o Unibanco e a Subprefei-
tura de Pinheiros.

As praças dos dois lados da
passarelaverde, a Eugênio Bou-
din e a Antônio Sabino, também
foram revitalizadas. Em uma
delas, foi instalada uma TV que
veicula programas com dicas

ecológicas. A energia usada no
aparelho é solar. O calçamento
do entorno foi trocado por um
permeável, colaborando para o
escoamento da água. "A refor-
ma trouxe conforto e seguran-
ça", diz a securitária Elisângela
Ferreira, 30, que trabalha em
uma concessionária ao lado da
passarelaverde.

De local de passagem, a estru-
tura virou até mirante. Foi es-
colhida pelos técnicos em ma-
nutenção elétrica Silvio Souza,
42, e João Batista Rodrigues,
49, para descansar e papear no
intervalo do almoço. "Estamos
fazendo uma happy hour para
depois voltar ao trabalho", di-
zia Silvio na última quarta, pa-
rado no meio da passarela para
observar as centenas de carros
que passavam sob seus pés na
avenida lá embaixo.



Foram 15 vezes no ano. Mas,
para Antônio Leite, 51, que

há três décadas dirige pelas ruas
paulistanas, são dias muito espe-
ciais. Ele foi um dos 20 conduto-
res designados pela Metra, em-
presa de transporte público da
região metropolitana, para par-
ticipar de uma experiência pio-
neira: dirigir o único veículo da
frota de 15 mil ônibus da Grande
São Paulo movido a etanol.

"É gostoso conduzir uma no-
vidade. As pessoas nos vêem
como um motorista exemplar",
orgulha-se. Importado da Sué-
cia e há um ano rodando no cor-
redor Jabaquara/São Mateus,
o ônibus com o mapa do Brasil
estampado na carroceria ainda
desperta curiosidade. "Todos
querem saber a diferença entre
etanol e diesel", conta Antônio.

Paciente, ele explica que o
combustível verde polui menos
que o fóssil. Simples assim.

Ainiciativa tem um significado
mais complexo para Sílvia Velas-

quez, 48, coordenadora técnica
do Cenbio (Centro Nacional de
Referência em Biomassa), vin-
culado à USP, que trouxe a ex-
periência para o país. "A tecno-
logia já está amadurecida. Esse
ônibus está aqui para provocar e
mostrar que dá certo", diz ela.

Segundo o Cenbio, se toda a
frota fosse movida a etanol, di-
minuiria em 80% a emissão de
gás carbônico liberada pelos
ônibus. Seria o mesmo que reti-
rar de circulação 12 mil veículos
movidos a diesel.

O objetivo é sensibilizar as

empresas de transporte e o po-
der público. A grande questão
é quem vai arcar com os altos
gastos de uma eventual substi-
tuição da frota. "Alguém vai ter
que pagar a conta e não pode ser
o consumidor", defende Sílvia.

Grudado no "veículo verde",
estárodando o "ônibus sombra",
a diesel. Os dois apostam uma
corrida dentro de um estudo
comparativo de desempenho e
emissão de poluentes. O etanol é
mais barato que o diesel. Porém,
seu consumo é 60% maior para
percorrer a mesma distância.



Projetado nos anos 80, o an-
tigo esqueleto do prédio

da Eletropaulo, na esquina da
avenida Juscelino Kubitschek
com a marginal Pinheiros, vi-
rou símbolo do atraso.

Ficou abandonado por duas
décadas. Com a reforma quase
concluída e prestes a ser en-
tregue ao Grupo Santander,
que comprou o edifício por
R$ 1,06 bilhão, o prédio de 28
andares renasce como referên-
cia em sustentabilidade.

"Mas como utilizar a estrutu-
ra preexistente de uma manei-
ra sustentável e econômica em
uma construção de 82 mil me-
tros quadrados com alto consu-
mo de água e de energia?" Essa
foi a pergunta que norteou o
trabalho da reforma, segundo
a arquiteta Rosa Pezzini, 51,
gerente de desenvolvimento
de produtos de arquitetura da
W/Torre. "Construímos um
prédio dentro de um prédio."

A água do ar-condicionado,
com um moderno sistema a gás,
será reaproveitada para a irri-
gação dos jardins. Os vidros da
fachada, de alta performance,
vão reduzir a entrada de calor
externo e permitirão economi-
zar luz artificial.

O edifício terá 16 elevadores,

Na rua Dr. Luiz Azevedo
Filho, na Vila Mariana,

começa a ser regada uma idéia
que pretende transformar todo
o bairro. Na casa número 38 são
aplicados conceitos que deram
certo nas ecovilas, comunida-
des sustentáveis em áreas ru-
rais que se beneficiam da pro-
dução local de alimentos e sis-
temas renováveis de energia.

"A partir do bairro, queremos
transformar a cidade", sonha
Paullo Santos, 45, coordenador
do movimento, que tem apoio
institucional da ONU (Orga-
nização das Nações Unidas) e
conta com 13 integrantes.

que geram energia durante a
descida e possuem um sistema
de antecipação de chamada.
Quando o funcionário passa o
crachá na catraca, o sistema de-
tecta em que andar ele trabalha
e envia, automaticamente, o
elevador mais próximo, para
gastar menos energia.

"Ainda são tecnologia caras",
afirma Rosa. "A economia vai
se dar na manutenção." Ela es-
tima retorno do investimento
em três anos.

A onda verde beneficiou tam-
bém um "vizinho". Os mate-
riais da demolição da obra aju-
daram na reforma do parque
do Povo, localizado ao lado. As
sobras da construção estão nas
calçadas e nas pistas de cor-
rida do novo espaço público,
reaberto em setembro último,
após dois anos fechado.



todos os moradores do quar-
teirão onde está a sede do mo-
vimento para viabilizar o espa-
ço do segurança. O resultado é
uma casinha produzida a partir
de reaproveitamento de madei-
ra e de resíduos de tubos de pas-
ta de dente e de vidros. "Por que
olhar para fora se eu posso olhar
para o meu bairro?", questiona
a arquiteta Lara Freitas, 36.

O próximo passo é instalar
lixeiras para a coleta seletiva
nos arredores. "Os vizinhos nos
enxergam como pessoas úteis
para uma mudança sustentá-
vel. Mas tudo o que representa
custo assusta", conta Paullo,
que sonha em ratear um siste-
ma de coleta de água de chuva
e plantar telhados verdes nas
casas daquele quarteirão.

E les aboliram o uso de
energia elétrica do chu-

veiro, graças a um sistema de
aquecimento solar no telhado.
Construíram um andar com
madeira de demolição. Fazem
captação de água da chuva pa-
ra usar o mínimo possível do
fornecimento da Sabesp.

Tudo na "morada da floresta"
quer ser sustentável. Localiza-
da na rua Diogo do Couto, no
Jardim Bonfiglioli, a casa onde
Eduardo Bermejo, 26, da ONG
Semente da Paz, e mais seis
pessoas vivem é uma incuba-
dora de propostas para evitar o
desperdício. "Tudo o que agen-
te implementa na morada ten-
tamos difundir", diz Eduardo.

Também fazem parte do ce-
nário um sistema de captação de
água da chuva para regar as plan-
tas e lavar o quintal; clarabóias
de vidro reciclado, para melhor
uso da iluminação natural; e a
"minhocasa", composteira pa-
ra tratamento do lixo orgânico,
com o uso de minhocas.

"É importante pensar sem-
pre o caminho percorrido pelas
coisas que se consome", afirma
a venezuelana Eymar Yepez, 30,
namorada de Eduardo. Radical,
ela trocou os absorventes higi-
ênicos por tampões de tecido.
"Não usamos os descartáveis",
diz ela, grávida de cinco meses.

Entre as atividades da casa,
estão cursos sobre "permacul-
tura", método para planejar,
atualizar e manter sistemas
ambientalmente sustentáveis
e viáveis. Vistos com estranha-
mento na rua, os habitantes da
"casa do futuro" começam a
conquistar adeptos com a ven-
da de alimentos orgânicos.



lo para cada uma das 15 mil pes-
soas que curtiram os 16 shows do
Planeta Terra no mês passado.

Além das apresentações das
bandas, a segunda edição do
festival reuniu uma tribo espe-
cial: a galera da reciclagem.

Dez dias depois do evento e
bem longe dos três palcos da
Villa dos Galpões, na zona sul,
era possível contabilizar o re-
sultado do trabalho de coleta
e prensa. A venda de plástico,
papelão, alumínio, vidro e ferro
rendeu à ONG Recicleiros cerca
de R$ 2.250. Isso sem contar os
7.637 kg de lixo orgânico

"Não é só consciência ecoló-
gica, é respeito ao próximo", diz
Daniel Arenas, 27, que montou
uma equipe para trabalhar em
um dos galpões do festival e já
atuou também em megashows
internacionais e em raves.

Concentradas na "Vila dos
Recicleiros", 70 pessoas pas-
saram as dez horas do evento

informando os fãs das bandas
sobre iniciativas sustentáveis e
separando e prensando todo o
lixo, recolhido em 200 lixeiras.

A área, que na primeira edi-
ção do festival se resumia à par-
te de tratamento de resíduos,
foi ampliada neste ano. "Cria-
mos a vila porque todo mundo,

no ano passado, queria entrar
na central de triagem para ver
como era", conta Daniel.

Além de conferir dicas sobre
alimentação orgânica e con-
sumo consciente, quem curtia
o show também relaxava no
lounge com cadeiras feitas de
pneus reciclados.



madeira certificada na fachada,
bicicletário e recipientes para
coleta seletiva de lixo, pilhas, ba-
terias, óleo de cozinha e isopor.

Os 2.700 alunos matriculados
na Ecofit Club estão atrás de saú-
de e de um corpo malhado, mas
acabam freqüentando um espa-
ço que traduz as últimas técnicas
sustentáveis do mercado.

Em seus 8.200 m2, predomina
iluminação natural. O aqueci-
mento da piscina é por energia
solar. Os treinos são impressos
em papel reciclado. Tanto a água
do ar-condicionado quanto a da
chuva são reaproveitadas, o que
gera uma economia média de
100 mil litros/mês, usados para
limpeza e nos vasos sanitários.

"Começou como filosofia.

Hoje, é negócio", resume An-
tônio Gandra, um dos sócios da
academia, resultado de um in-
vestimento de R$ 10 milhões.

O destaque da Ecofit fica por
conta do terceiro andar, o espa-
ço zen, onde são realizadas as
aulas de pilates e ioga. É comum

ver gente descansando e baten-
do papo em meio às plantas da
área e aos espaços com jeito de
lounge. "A academia resgata um
papel que antes era das praças",
explica Antônio. Mesmo numa
redoma, é mais um exemplo de
uma São Paulo verde. •
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