> Imovelweb > Sua Casa - Reforma e Decoração > Reforma > Sustentabilidade no dia-a-dia

Compre

Alugue

Sua Casa

Mercado

Página 1 de 2

Anuncie

Faça seu login

Imovelweb > Sua Casa - Reforma e Decoração > Reforma > Sustentabilidade no dia-a-dia

Sustentabilidade no dia-a-dia
RESIDENCIAIS

COMERCIAIS

TERRENOS

TEMPORADA

Projeto mostra como a sustentabilidade pode fazer dos projetos de
reforma, arquitetura de interiores e decoração.
25/03/10, São Paulo, SP - No campo da sustentabilidade em
edificações, fala-se muito a respeito de prédios comerciais que têm
recebido certificações, porém o público em geral fica sem compreender
como a sustentabilidade pode fazer parte de seus projetos de reforma,
arquitetura de interiores e decoração.
Com o propósito de contribuir para a disseminação do tema
sustentabilidade aplicada ao dia-a-dia e, principalmente, em casa, foi
lançado, em São Paulo, o Projeto “Residência Sustentável”, pelo Grupo
SustentaX, em parceria com profissionais de arquitetura, climatização,
paisagismo, elétrica e hidráulica, além de fornecedores de produtos
sustentáveis para reforma, construção e decoração.
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Por meio desse projeto, os profissionais envolvidos pretendem
demonstrar que para incorporar sustentabilidade em casa não é
necessário criar um “efeito floresta”, com excesso de plantas, nem
tampouco criar ambientes rústicos e primitivos ou abrir mão de conforto e
de beleza.
Hoje, no Brasil, há profissionais capazes de conceber e implantar projetos
residenciais sustentáveis. Além disso, já existem produtos de qualidade,
que são produzidos e distribuídos com responsabilidade socioambiental e
que apresentam índices de toxidade abaixo dos limites impostos pelas
normas internacionais.
“O projeto é um inédito trabalho conjunto de todas as empresas
participantes no sentido de desmistificar o conceito de sustentabilidade
aplicado a moradias, demonstrando, passo-a-passo, como é plenamente
possível reformar e decorar, seguindo critérios de sustentabilidade
reconhecidos internacionalmente”, afirma Paola Figueiredo, vicepresidente do Grupo SustentaX.
Exemplo prático - Para demonstrar a aplicação da sustentabilidade em
casa, o Projeto “Residência Sustentável” vai reformar um apartamentocobertura com 470 m2, localizado na Alameda Franca, Jardim Paulista,
São Paulo/SP (foto).
Os materiais e equipamentos utilizados deverão ter origem, qualidade e
desempenho garantidos no mais elevado nível, sempre que possível equipamentos elétricos e a gás terão que ter o Selo Procel e Conpet no
nível A de eficiência energética; materiais utilizados nas etapas de
construção e decoração deverão possuir, preferencialmente, o Selo
SustentaX, que garante a qualidade e a sustentabilidade desses produtos,
incluindo baixa toxicidade; e madeiras deverão possuir o selo FSC, que
indica que a madeira é proveniente de origem legal com responsabilidade
socioambiental e produzida em áreas de manejo sustentável.
O projeto de reforma, com duração prevista de três meses, será
desenvolvido de forma integrada entre todas as especialidades, com o
objetivo de obter o melhor resultado em termos de eficiência energética,
conforto ambiental, salubridade dos ambientes, racionalização do
consumo de água, emprego de materiais sustentáveis, harmonização
ambiental, dentre outros aspectos.
O prazo de obra está previsto ser de seis meses. O construtor ainda não
está definido.
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Mais buscados
São Paulo

Rio de Janeiro

Belo Horizonte

Outras localidades

Apartamento Vila Mariana
Imóveis Moema
Apartamento Pinheiros
Morumbi Imóveis
Aluguel Lapa
Mooca Imóveis
Imobiliária Santana
Flat Jardins

Copacabana Aluguel
Barra Imóveis
Aluguel Flamengo
Niterói Imóveis
Imóveis Recreio
Apartamento Ipanema
Imóveis Jacarepaguá
Apartamento Tijuca

Castelo Imobiliária
Imóveis Contagem
Condomínio Nova Lima
Casa Pampulha
Imóveis Lagoa Santa
Planalto Imóveis
Imobiliária Santa Mônica
Apartamento Buritis

Imóveis Santos
Salvador Imóveis
Imobiliária São Bernardo
Aluguel Florianópolis
Imóveis Guarujá
Santo André Imóveis
Imóveis Campinas
Guarulhos Imóveis
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