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REPORTAGEM Mercado Imobiliário

Por enquanto, trata-se de uma 
tendência. Mas é provável que os 
modelos de sustentabilidade logo 
se convertam em regras no pro-
cesso de construção de módulos 
habitacionais. São Paulo já conta 
com dezenas de iniciativas nesse 
campo, aplicadas a imóveis de 
diferentes padrões.

Um exemplo é o Condomínio 
Domus Natura, no bairro no Tre-
membé, na zona norte da capital 
paulista. Na região, altamente 
valorizada, havia uma chácara 
abandonada. A análise preliminar 
mostrou que o amplo terreno po-
deria acolher pelo menos 33 casas 
de quatro dormitórios. Um exame 
criterioso, entretanto, revelou a 
riqueza da flora local. Havia trechos 
de Mata Atlântica nativa e até mes-
mo exemplares de pau-brasil.

Os arquitetos e engenheiros 
decidiram, então, reduzir o nú-
mero de habitações e se dedicar 
a um paciente jogo de encaixes. 
Resolveram preservar as 220 
árvores existentes e distribuir 
as casas pelos espaços vagos. 
Sobraram, assim, 27 lugares para 
as construções.

A obra, da TCP Tecnicorp, 
seguiu a tradição de respeito à 
natureza presente nas comuni-
dades que se distribuem no ca-
minho para a Serra da Cantareira. 
“Procuramos trabalhar para que 
as pessoas tivessem conforto e, 
ao mesmo tempo, aderissem a um 
comportamento voltado para a 
sustentabilidade”, afirma o enge-
nheiro Otávio Melaragno, um dos 
responsáveis pelo projeto.

As águas que correm na 
principal alameda, por exemplo, 
são armazenadas em um tanque. 
Posteriormente, esse reserva-
tório será usado na lavagem de 
quintais e na irrigação de gra-
mados e jardins. Todas as casas 
estão recebendo placas de cap-
tação de energia solar. Segundo 
Melaragno, esses dispositivos 
poderão reduzir o consumo local 
de energia elétrica em até 50%.

Canteiro de obras
Os executivos da Even costu-

mam afirmar que sustentabilidade  
é um valor, não um diferencial de 
marketing. Dessa forma, nos 
últimos anos, a empresa tem pro-
curado modificar procedimentos 
em toda a cadeia de produção. 
Segundo Silvio Gava, diretor 
técnico da empresa, os proce-
dimentos construtivos levam 

em conta critérios econômicos, 
sociais e ambientais.

Os canteiros de obras cos-
tumam, em certas horas do dia, 
transformar-se em escolas de 
alfabetização. Em três anos, 
cerca de 200 operários apren-
deram a ler e escrever. Outros 
200 frequentam os cursos atual-
mente. Um acordo com o Senai 
também permite a formação de 
mestres, em um projeto contínuo 
de qualificação profissional. Uma 

parceria com uma ONG propicia 
cursos de reciclagem para os 
trabalhadores das obras.

No caso específico dos méto-
dos construtivos, há uma série 
de procedimentos voltados ao 
aproveitamento máximo de 
materiais e à constituição de 
sistemas que gerem economia 
de recursos. Anteriormente, por 
exemplo, usava-se madeira em 
todas as estruturas para forma-
tação de concreto. Um processo 

Em harmonia com a natureza
Novos projetos incluem iniciativas para economizar água, energia e preservar o meio ambiente

 Sustentabilidade

Há inúmeros projetos para a 
São Paulo do futuro, bem como 
divergências entre planejadores, 
urbanistas, engenheiros, arquitetos 
e empresários. O tema também 
desperta vivo interesse do mer-
cado imobiliário.  Afinal, de que 
adiantam condomínios saudáveis, 
ambientalmente sustentáveis, se 
seus ocupantes estiverem cercados 
pela desarmonia de uma cidade 
enferma? Para além da proteção 
representada pelo teto, os cidadãos 
reivindicam alterações nas malhas 
viárias, nos sistemas de pavimenta-
ção, na destinação do lixo, na admi-
nistração das raras calotas vegetais 
e na recuperação e manutenção 
dos recursos hídricos.

Na primeira gestão do prefeito 
Gilberto Kassab, desenvolveu-se 
um plano de longo prazo, consti-
tuído de intervenções de cunho 
urbanístico, econômico, cultural e 
social. O trabalho foi divulgado em 
2008, em palestras do empresário 
Guilherme Afif Domingos, atual 
secretário estadual do Emprego 
e Relação do Trabalho. O projeto 
aponta como fatores de exigência a 
realização de importantes eventos 
na cidade, como a Copa do Mundo 
(2014), a Expo Mundial (2020), 

os festejos do bicentenário da 
Independência e o centenário da 
Semana de Arte Moderna (2022).

O volumoso documento con-
templa uma “virada social”, des-
tinada a realizar um programa de 
urbanização de favelas, regulari-
zação fundiária, formalização da 
atividade econômica, incorpora-
ção de tecnologias da informação 
ao ensino, aprimoramento das 
Unidades Básicas de Saúde e 
aperfeiçoamento do sistema de 
segurança pública.

Os outros pilares da reforma 
estão associados a recuperação 
ambiental, mobilidade e desen-
volvimento urbano. Nesse último 
item, incluem-se a reurbanização 
das margens das ferrovias e a 
geração de um polo industrial na 
zona leste da cidade.

O presidente do Secovi, João 
Crestana, considera que esses te-
mas são de máxima relevância não 
somente para o mercado imobiliário, 
mas para toda a sociedade. “Preci-
samos de uma ação de longo prazo, 
com a qual se comprometam tam-
bém os próximos prefeitos”, afirma. 
“São Paulo é a casa de todos nós, e 
temos de iniciar logo um processo 
consistente de reformas em diversas 

dimensões da vida urbana.”
Crestana vê como necessidade, 

por exemplo, a articulação de polí-
ticas estratégicas que aproximem 
as pessoas de seus locais de traba-
lho. “São Paulo já teve conjuntos 
habitacionais bem próximos dos 
complexos fabris, como a Vila 
Maria Zélia, no Belenzinho, cons-
truída para abrigar os operários 
da Companhia Nacional de Tecidos 
de Juta”, recorda. “Esse modelo 
industrial desapareceu, mas há 
outras atividades que seriam be-
neficiadas pela proximidade física 
entre as sedes de empresas e os 
núcleos de moradia.”

O presidente do Secovi advoga 
ainda uma intervenção inteligente 
e planejada nas chamadas orlas 
ferroviárias, esvaziadas e degra-
dadas pelo processo de desindus-
trialização. Segundo ele, é hora 
de se desenvolver um programa 
de reurbanização dessas áreas, 
estimulando-se uma mescla de 
usos, com implantação de novas 
habitações, centros culturais, ilhas 
de comércio, polos de educação 
e pequenas unidades industriais 
limpas. “Trata-se de uma árdua ta-
refa, mas já é hora de começarmos 
a enfrentar o desafio”, sentencia.

em curso substitui esse material 
por placas de plástico, cujo pe-
ríodo de utilização é cinco vezes 
maior. A madeira ainda usada 
nas formas provém de áreas de 
reflorestamento.

Na constituição das paredes, 
são usados blocos de concreto e 
não cerâmicos, sobre os quais são 
diretamente colados os azulejos. 
No caso de portas e batentes, 
todo o material é obtido de forne-
cedores especiais, que garantem 
a legalidade do uso da madeira. 

“Também deixamos de furar 
as paredes para colocar a insta-
lação hidráulica”, afirma Gava. 
“Fazemos isso de outra forma, 
utilizando uma carenagem nas 
tubulações.” A preocupação com 
a água também contempla o uso 
de redutores de vazão em todos 
os pontos de utilização e des-
cargas com duplo acionamento, 
de três e seis litros. Segundo 
Gava, outros sistemas, como os 
timers e sensores de presença, 
garantem substancial economia 
de energia elétrica.

Para o diretor técnico, essas 

inovações vão, aos poucos, sen-
do incorporadas ao conceito de 
habitação ideal dos cidadãos. 
Dessa forma, as mudanças em 
estruturas e sistemas acabariam 
constituindo uma consciência de 
sustentabilidade, que afetaria 
outras esferas de organização 
comunitária. “Haverá um tempo 
em que todos os consumidores 
exigirão esse tipo de atitude 
responsável por parte dos cons-
trutores”, afirma.

Decisão de compra
Hoje, até mesmo empreen-

dimentos voltados ao público 
de poder aquisitivo médio já 
contam com uma série de itens 
de sustentabilidade. É o caso de 
vários lançamentos da Ecoesfe-
ra, empresa criada há cinco anos, 
cujo objetivo é aliar tecnologia e 
consciência ecológica ao concei-
to de morar bem. 

Os imóveis da Ecoesfera apre-
sentam como diferencial até 16 
itens de sustentabilidade e têm 
custo de produção aproximada-
mente 10% superior ao dos imó-
veis convencionais. Mesmo assim, 
a empresa estima que os preços 
finais ao consumidor sejam cerca 
de 3% abaixo da média de merca-
do para produtos similares.

“Conseguimos essa proeza 
com produção em escala e pa-
dronização”, afirma Luiz Fer-
nando Lucho do Valle, fundador 
e presidente da empresa. “Além 
disso, acabamos vendendo muito 
rapidamente as unidades lança-
das.” Segundo ele, o uso correto 
e maximizado dos equipamentos 
de sustentabilidade pode resul-
tar em redução de até 30% nos 
valores básicos do condomínio.

Um edifício como o Ecoway 
Carrão, na zona leste de São 
Paulo, com apartamentos de 52 
a 73 metros quadrados, dispõe 
de 13 diferenciais sustentáveis 
destinados a valorizar a natureza 
e gerar economia de despesas: 
elevador eficiente, pomar e her-
bário, coleta seletiva de óleo de 
cozinha, medidor individual de 
água e gás, aquecimento de água 
com gás, pré-aquecimento de 
água do chuveiro, água filtrada, 
captação e uso da água da chuva, 
sensores de presença, telhado 
ecológico (cobertura vegetal 
perene), coleta seletiva de lixo, 
lâmpadas econômicas e motores 
de alta performance, além de ja-
nelas com persiana de enrolar.

São Paulo do futuro: hora de iniciar as obras

Condomínio Domus Natura: projeto preservou a flora local
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