
Aqui ou lá fora, todas as empresas
que fizerammovimentos para
diminuir o consumo de água e
energia elétrica ou a dependência
dos combustíveis fósseis e
agrotóxicos incorporaram os
conceitos da economia verde. Mas o
que é essa tal de economia verde?
A arquiteta Karla Cunha, da Item 6
Arquitetura e Sustentabilidade,
de São Paulo, diz que é uma
escolha para as pessoas e
para o ambiente— tanto agora
como para um futuro indefinido.
"É preciso crescer, desenvolver,
mas não a ponto de esgotar
os recursos naturais".

Por ser o segmento quemais
consomematérias-primas no
planeta, além do terceiromaior
responsável pela emissão de gases
poluentes à atmosfera, a construção
civil precisa rever seus conceitos e

assumir a responsabilidade pelo
que é implantado nas cidades.

Especializada emGestão e
Tecnologias Ambientais,
Karla explica que, para ser
sustentável, o empreendimento
deve ser ecologicamente
correto, economicamente viável,
culturalmente aceito e socialmente
justo. E os benefícios não são
poucos: meio ambiente preservado,
aumento da qualidade de vida,
da satisfação e desenvolvimento
da consciência ambiental.

Sem contar que é sinônimo de
economia. "Seja uma casa ou
qualquer outro projeto, o que
importa é o comprometimento com
o impacto ambiental e a procura por
soluções emateriais eficientes, que
ajudam amanter o equilíbrio".

Muita gente pensa que ser
ecologicamente correto é difícil e

custamuito. Mas não é bem
assim. Para Karla, falta informação
sobre o assunto. Ela acredita
que pormeio da educação,
principalmente das crianças,
esses conceitos de preservação
serão cada vezmais aceitos e
inseridos no dia a dia. "A arquitetura
sustentável não émais vista como
um diferencial. Um bom projeto
já é sustentável sem que haja
preocupação em torná-lo assim,
pois todos os conceitos de uma boa
arquitetura, como conforto térmico
e acústico, por exemplo, já são
respeitados independentemente
da sustentabilidade".

Existem várias iniciativas que
podem ser implantadas em casa,
mesmo quando não há uma obra ou
reforma. Compostagem dos
resíduos orgânicos domésticos,
reaproveitamento de água da

SUSTENTÁVEL

CASAVERDE
Ser ecologicamente correto nãoé difícil. Basta ter comprometimento como impacto
ambiental e buscarmateriais eficientes nahora de construir ou reformar
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Comum grande jardim central, o Ecovila Resort, de Praia Grande,
temmais de 15m2 de área verde por morador
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