FIQUE LIGADO

Conheça os 6 passos para seleção
de insumos e fornecedores
com critérios de sustentabilidade.
Passo 1: verificação da
formalidade da empresa fabricante e
fornecedora. No site da Receita
Federal é possível checar se o CNPJ
da empresa existe. Se o número não
é válido significa que o imposto
não está sendo recolhido ou que
ela não tem existência legal.
Passo 2: verificação da licença
ambiental. Nenhuma atividade
industrial pode operar legalmente
sem essa licença. Ela não é garantia
contra impactos ao meio ambiente,
mas a sua ausência elimina qualquer
possibilidade de respeito à lei.
Passo 3: verificação das questões
sociais. A existência de um
fornecedor na lista de empresas
que utilizaram mão de obra infantil
ou escrava o desqualifica
como fornecedor sustentável.
Passo 4: qualidade e normas
técnicas do produto. Produto de
baixa qualidade é sinônimo de
desperdício de material. Quando
não apresenta desempenho
adequado, é substituído e gera
custos e resíduos. As normas
técnicas representam o critério
mínimo de qualidade vigente e seu
respeito é obrigatório no Brasil.
Passo 5: consultar o perfil de
responsabilidade socioambiental da
empresa. A Responsabilidade Social
Empresarial está além do que a
empresa deve fazer por obrigação
legal. É a tradução e incorporação
dos valores e compromissos das
empresas em todas suas formas de
relações em seus negócios.
Passo 6: Identificar a existência
de propaganda enganosa.
É necessário que o cliente confirme
a consistência e relevância
das afirmações de ecoeficiência
dos produtos e processos
declarados pelos fornecedores.
FONTE: CONSELHO BRASILEIRO
DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

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

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

economia e reúso de água, otimizar
a eficiência energética, escolher
telhados e muros verdes. Vale até
procurar produtos ecologicamente
corretos, como madeiras
certificadas ou de demolição,
acessórios sanitários que ajudam
na economia de água, lâmpadas
econômicas e tintas sem solventes.
"O problema é achar que adotar
essas medidas já torna a obra
sustentável". É preciso se preocupar
com todo o gerenciamento,
principalmente dos resíduos.
PRAIA GRANDE
Foi há dez anos, na Europa, que o
empresário Eliude Rodrigues Souza
conheceu o projeto que mudaria sua
vida. Ele descobriu as chamadas
ecovilas e dedicou os últimos
cinco anos a realizar o sonho de
ter um modelo semelhante.
Utilizando recursos naturais com
inteligência e equilíbrio, o espaço
permite que as pessoas tenham
maior contato com a natureza.
O Ecovila Resort fica em Praia Grande
e é um condomínio com 58 casas,
todo adaptado para 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
350 mil 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

