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É possível misturar sustentabilidade com Feng-Shui? Para quebrar
paradigmas e mostrar que sustentabilidade também pode ser sinônimo de
conforto, funcionalidade e beleza com qualidade de vida e harmonia
ambiental o Grupo SustentaX lançou um projeto totalmente inovador: o
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Hoje, muito se fala em sustentabilidade em empreendimentos comerciais e
corporativos. No Brasil, já temos edificações sustentáveis com
reconhecidos selos internacionais e nacionais, como o LEED e o AQUA.
Mas, a imensa maioria da população ainda está à margem quando
tratamos o assunto.
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Para levar adiante um projeto tão inovador o Grupo SustentaX reuniu
renomados profissionais e fabricantes para demonstrar que a
sustentabilidade é viavél em reforma de residências. Lançado neste mês,
em São Paulo, o projeto irá integrar todas as áreas, arquitetura, hidraúlica,
elétrica, paisagismo, climatização e harmonização de ambientes (fengshui) para a busca de melhores soluções, dentro de parâmetros
internacionais de sustentabilidade.
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O intuito é também desmistificar conceitos errôneos, como associar
sustentabilidade a apenas ecologia, rusticidade ou então a ambientes com
excesso de plantas. “A sustentabilidade é totalmente compatível como bom
gosto e o conforto, quem não consegue perceber isso ainda não entendeu
o que é sustentabilidade”, diz Paola Figueiredo, a idealizadora do projeto.

Outro ponto importante será o de comprovar que no país, já temos
profissionais altamente capazes de conceber e implantar projetos
residenciais sustentáveis, bem como produtos e materiais de qualidade,
produzidos e destribuídos com responsabildiade socioambiental, com baixa
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toxidade (abaixo dos limites aceitáveis internacionalmente).

Após 3 meses de desenvolvimento de projeto, a obra terá início
empregando boas práticas construtivas para evitar desperdício de
materiais, por exemplo. Proprietários, moradores, estudantes, profissionais
da área poderão acompanhar passo-a-passo uma obra sustentável do
projeto até a decoração, podendo aplicar as tecnologias e soluções em
seus lares ou projetos.

Para obter mais informações, o site é www.ResidenciaSustentavel.com.br.
Fonte: Floripa News (www.floripanews.com.br)
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