
máquina de lavar roupas para
limpeza de pisos, uso consciente da
água e energia elétrica, cuidado
com o consumo desenfreado e
desnecessário, entre outras.
"E isso a gente incorpora no
dia a dia e ensina para os filhos".

Para quem está construindo,
Karla sugere prestar atenção no
melhor aproveitamento da
iluminação e ventilação natural,
optar por tecnologias para

economia e reúso de água, otimizar
a eficiência energética, escolher
telhados emuros verdes. Vale até
procurar produtos ecologicamente
corretos, comomadeiras
certificadas ou de demolição,
acessórios sanitários que ajudam
na economia de água, lâmpadas
econômicas e tintas sem solventes.

"O problema é achar que adotar
essasmedidas já torna a obra
sustentável". É preciso se preocupar
com todo o gerenciamento,
principalmente dos resíduos.

PRAIAGRANDE
Foi há dez anos, na Europa, que o
empresário Eliude Rodrigues Souza
conheceu o projeto quemudaria sua
vida. Ele descobriu as chamadas
ecovilas e dedicou os últimos
cinco anos a realizar o sonho de
ter ummodelo semelhante.

Utilizando recursos naturais com
inteligência e equilíbrio, o espaço
permite que as pessoas tenham
maior contato com a natureza.
OEcovila Resort fica emPraiaGrande
eé umcondomínio com58 casas,
todo adaptadopara a realidade
do brasileiro, com piscinas,
solário, saunas e salão de festas.

Em fase final de acabamento, é
um dos únicos no País que conta
com turbinas eólicas (que gera
energia pelo vento), sistema de
aquecimento solar de água e central
de coleta de lixo limpo e óleo de
cozinha. “Um depósito armazena
350mil litros de água de chuva, que
é bombeada para as casas com a
ajuda de um catavento, parecido
com os usados em fazendas”.

Quando comparada a um
empreendimento padrão, a

FIQUELIGADO
Conheçaos6passosparaseleção
de insumose fornecedores
comcritériosdesustentabilidade.
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formalidadedaempresa fabricantee
fornecedora.NositedaReceita
FederalépossívelchecarseoCNPJ
daempresaexiste.Seonúmeronão
éválidosignificaqueo imposto
nãoestásendorecolhidoouque
elanão temexistência legal.
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ambiental.Nenhumaatividade
industrialpodeoperar legalmente
semessa licença.Elanãoégarantia
contra impactosaomeioambiente,
masa suaausênciaeliminaqualquer
possibilidadederespeitoà lei.
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fornecedorna listadeempresas
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ouescravaodesqualifica
comofornecedorsustentável.
Passo4:qualidadeenormas

técnicasdoproduto.Produtode
baixaqualidadeésinônimode
desperdíciodematerial.Quando
nãoapresentadesempenho
adequado,ésubstituídoegera
custoseresíduos.Asnormas
técnicasrepresentamocritério
mínimodequalidadevigenteeseu
respeitoéobrigatórionoBrasil.
Passo5:consultaroperfil de

responsabilidadesocioambientalda
empresa.AResponsabilidadeSocial
Empresarialestáalémdoquea
empresadeve fazerporobrigação
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dosvaloresecompromissosdas
empresasemtodassuasformasde
relaçõesemseusnegócios.
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depropagandaenganosa.
Énecessárioqueoclienteconfirme
aconsistênciaerelevância
dasafirmaçõesdeecoeficiência
dosprodutoseprocessos
declaradospelos fornecedores.

FONTE:CONSELHOBRASILEIRO
DECONSTRUÇÃOSUSTENTÁVEL

“Épreciso
crescer,
desenvolver,
masnãoa
pontode
esgotaros
recursos
naturais"
KARLACUNHA,ARQUITETA


