
O GRANDE PROBLEMA que
muitas pessoas tem na hora de
optar por crédito é a gigantesca
hipoteca que se pode adquirir
como dívida. Querer uma casa
melhor obviamente implica
pagar mais, e muitas vezes
não se conta com o dinheiro
para garantia.

Pensando nisto, o
Infonavit, instituto
que administra as
hipotecas de mo-
radias de trabalha-
dores mexicanos,
criou um sistema
chamado "hipotecas
verdes", através do
qual busca dar melhores
condições de crédito a quem
assegurar que pode pagar mais,
não porque recebam salários
mais altos, mas por ser capaz
de gerar economias. E como?
Através de sistemas ecoeficien-
tcs que permitam gastar menos
eletricidade, água e gás e, ao
mesmo tempo, contribuir com
o meio ambiente.

A premissa básica de tudo
isso, realça o arquiteto Jorge
González, a cargo das Hipo-
tecas Verdes da Infonavit, é
"que eu como usuário da casa
tenha capacidade de gerar pa-
gamentos adicionais". O que
implica isso? Por exemplo,
não há forma de medir exclu-
sivamente a economia obtida
em uma easa com desenho
bioclimático isolante de calor.
Mas se esta mesma casa contar,
além disso, com um sistema de
energia como ar condicionado
ou calefação, o uso comparativo
de ambos demonstrará qual é
a economia.

Em função disso, uma
ecomoradia que pode obter
as hipotecas deve ter: um
aquecedor solar de água que
se associe a um aquecedor de
gás como respaldo. Lâmpadas
de baixo consumo de energia e
redutorcs de fluxo de água nas
tubulações, torneiras e sanitários
adaptados para economizar no
uso do líquido.

Os requisitos são basicamen-
te os mesmos em todo o país.
mas podem variar em zonas
quentes, onde as pessoas não
se banham com água quente
e, portanto, o uso do aquece-
dor solar não gera economia.
Contudo, quem possuir maior
nível de renda pode contar com
um sistema de isolamento de
calor vinculado ao sistema de
ar condicionado.

A filial mexicana da compa-

nhia norteamericana American
Standard é uma das fornece-
doras da Infonavit na linha de
sanitários de menor descarga.
Estes usam 4;8 litros de água
por descarga. 20% menos do
que um vaso normal que utiliza
6 litros por vez. Isso graças
ao desenho do tanque que,
com mais amplitude e força,
permite maior fluxo de água
de uma só vez. "Não quisemos
ficar com preços altos e então
desenvolvemos estes produtos
econômicos para a iniciativa
de hipoteca verde", explica
Roberto Martínez, diretor de
técnica de mercado da Ame-
rican Standard no México.
Claro, além destes produtos,
a American Standard possui
ouiras linhas mais caras que
variam principalmente no
desenho do sanitário.

Com isso, a Infonavit pas-
sou de 647 em 2007 a 1.131
créditos outorgados sob o
esquema de Hipotecas Verdes
em 2008. Além disso, durante
o ano passado foi registrada
uma oferta de 27.937 casas
ecológicas distribuídas em 64
municípios de 23 Estados da
República, das quais 6.686
moradias possuem tecnologias
para consumo eficiente, as
quais estão em processo de
serem vinculadas ao crédito
de Hipoteca Verde.

"Dependendo da região e
do custo da eletricidade, em
geral ha economia entre USS
14 e USS 28 mensais", explica
González, da Infonavit. E quan-
to às emissões de dióxido de
carbono, salva-se pouco mais
de l tonelada ao ano por cada
moradia.
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