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Empreendimentos de bai-
xo emédio padrão começam
areceberselos“verdes”,emi-
tidos quando uma constru-
ção tem pouco impacto am-
biental e ajuda a economizar
recursos naturais.
Com apartamentos de até

75 m² e valores entre R$ 180
mil e R$ 400mil, os residen-
ciais KlubHaus de Cajamar
(GrandeSãoPaulo)e Jundiaí,
no interior do Estado, serão
entregues com o selo de sus-
tentabilidadeAqua-HQE (Al-
ta Qualidade Ambiental).
Na prática, a certificação

significa que os empreendi-
mentos terão captação de
águas pluviais para uso na
limpeza do estacionamento,
por exemplo, e geração de
energia solar para a ilumina-
ção de áreas comuns.
O projeto deve garantir

umaeconomiade 17%a25%
de eletricidade, e de 25% a
35% de água em áreas co-
muns—valoresestimadospe-
la Hausbau, incorporadora
responsável pela obra, e pe-
la Fundação Vanzolini, que
concede o selo.

popular sustentável
Alémde reduzir o impacto

ambiental, residências que
levam algum selo de susten-

selosverdeschegamaprédios econômicos
Construtoras ampliam a oferta de empreendimentos que ajudam a poupar recursos naturais e gastarmenos dinheiro

ORIGEM CERTIFICADA
os principais selos
do mercado

Concedido pela Fundação
Vanzolini. Para obter o
selo Aqua-HQE o prédio
deve atender a 14
objetivos de desempenho
visandomais economia e
menor impacto ambiental

Para ganhar o selo Casa
Azul a construção deve
obedecer a pelo menos
19 critérios obrigatórios,
como a conservação
de recursos materiais.
Concedido pela Caixa

Quem concede a
certificação Referencial
GBC é o Green Building
Council Brasil. Para obtê-la,
os edifícios devem atender
a requisitos de eficiência e
compromisso social

bruno lee
de sãopaulo

Alocaçãodeapartamentos
por temporada —que se po-
pularizou com o surgimento
de aplicativos de hospeda-
gem como o Airbnb— virou
motivo de rusgas entre pro-
prietários que adotam a prá-
tica, síndicos e vizinhos.
Em janeiro de 2015, a de-

signerCarlaReginaMatheus,
33, cadastrou na plataforma
o imóvel em que vivia com a
mãe, na zona oeste de São
Paulo.Oitomesesequasedez
locaçõesmais tarde, ela rece-
beu uma advertência.
O síndico dizia que a uni-

dade estava sendousadapa-
ra fins comerciais, oqueéve-
tado pelo regimento interno
do condomínio. Se conti-
nuassem, seriammultadas.
“Paramim, hospedar pes-

soas não tem fim comercial.
Escrevi uma carta argumen-
tandoqueeleestavaerrado.”
Alémdisso, o síndico tam-

bémmanifestou receioquan-
to a segurança do prédio.
“Não tivemos nenhum pro-
blema nessa área. A integri-
dade física dos outros mora-
dores nunca foi colocada em
risco”, afirma Carla.
As divergências continua-

ram,eosíndicochegouabar-
rar a entrada de uma hóspe-
de japonesa. “Pediu opassa-
porte dela. Foi umabsurdo”,
conta a designer. Ela, então,
decidiu tirar o imóvel da pla-
taforma, “para não passar
por estresse maior”.
OadvogadoGuilhermeRo-

sinha,28,viveuumasituação
similar. Em setembro deste
ano, ele disponibilizou o
apartamento de sua família,
na zona sul de São Paulo, no
Airbnb—amaior plataforma
dogênero.Obteve reposta rá-
pida e fez quatro locações.

Locação de imóveis por meio de aplicativos de hospedagem gera debate sobre direito de propriedade e segurança coletiva

adordecabeçadoalugueltemporário

Durante uma estadia, os
hóspedes usaram a área co-
mum do prédio, o que gerou
desconfiança dos vizinhos.
Ouviuamesmaexplicação:a
convenção proíbe o uso co-
mercial das unidades.
Renato Daniel Tichauer,

síndico profissional e presi-
dentedaAssosíndicos (Asso-
ciação dos Síndicos de Con-
domínios de São Paulo), ex-
plica que o grande problema
daprática éa rotatividadede
nãomoradores.
“Ocondôminoé responsá-

vel pela entrada e saída das
pessoas. O proprietário tem
queinformarcomantecedên-
ciaosdadosdequemestáau-
torizado a entrar e a duração

do contrato.” Se isso for fei-
to, ele não vê problemas.
Não funcionou no caso de

Guilherme. Ele tentou expli-
car que o aplicativo faz a ve-
rificaçãodoperfil doshóspe-
des e que deixava uma lista
na portaria com RG, CPF e o
períodoemqueaspessoases-
tavam autorizadas a entrar.
As reclamações continua-

ram, eGuilhermedesistiuda
prática. “Éumabrigadaqual
não dá para sair ganhador.”
Há, no entanto, quem te-

nhaencontradoumasolução
pacífica para a situação.
Usuária do Airbnb desde

julho do ano passado, a pu-
blicitária Karen Ferrari, 38,
deixou todos os moradores

de seu prédio, na zona oeste
da capital, a par da situação
desde o começo.
“Peçocópiadosdocumen-

tos do hóspede e envio uma
para a síndica. Tenho uma
responsabilidadenãosócom
omeuapartamento,mascom
a vida dos vizinhos.”
As regras impostas são rí-

gidas. “A pessoa não pode
trazervisitante, fazer festaou
barulho. Sou a chata do pré-
dio.Ninguémacreditaquevai
darproblemanomeuaparta-
mento”, diz Ferrari.
Procurado, o Airbnb afir-

mou, em nota, que “conecta
hóspedes e anfitriões, que
realizam entre si um aluguel
de temporada, conforme es-
tá previsto na Lei do Inquili-
nato”. E acrescenta que “es-
timulaosusuáriosasecomu-
nicaremcomclarezaedarem
detalhes sobre as ‘regras da
casa’, além das regras dos
prédios ou condomínios”.

o que diz a lei
“É garantido ao proprietá-

rio de uma unidade o direito
dealugá-laouemprestá-la, a
não ser que isso seja vedado
na convenção de condomí-
nio”,dizoadvogadoRaphael
MoreiraEspíritoSanto,does-
critório Veirano.
Ele explicaquepara rever-

ter a proibição é preciso alte-
rar o regimento interno.Para
isso, a mudança deve ser
aprovadaemassembleiapor
dois terços dos presentes.
Também é preciso prestar

atenção ao tipo de uso das
unidades (residencialoumis-
to), estabelecido no docu-
mento. “Se o uso for exclusi-
vamente residencial, não é
permitido oferecer serviços
comocafédamanhãalémdo
aluguel”, afirma o advogado
Pedro Ricardo e Serpa, pro-
fessor da FGV Direto SP.

tabilidadesãomaiseconômi-
cas e tendem a se valorizar
para venda e locação.
Dados de uma pesquisa

realizadaemcasasdoprogra-
ma federal de habitação po-
pularMinha Casa,MinhaVi-
daemDivinópolis (interiorde
Minas Gerais), que possuem
o selo Casa Azul, da Caixa
EconômicaFederal,demons-
tramque as contas de água e
energia elétrica são cerca de
30% mais baratas nas resi-
dências com certificado do
que em casas sem o selo.

O custo de construir um
empreendimento comoesse,
no entanto, é geralmente
maior.DeacordocomHamil-
tondeFrançaLeite, vice-pre-
sidente de sustentabilidade
doSecovi-SP(sindicatodose-
tor), o gasto adicional ficana
faixade 1%a8%,dependen-
do dasmedidas adotadas.
“Existe custo extra, mas é

menordoqueaspessoas ima-
ginam.Por outro lado, os be-
nefícios que o investimento
adicional em economia traz
chega a ser até cinco vezes o

seu valor”, diz Leite.
LuizHenriqueFerreira, di-

retor da Inovatech Engenha-
ria, empresa de consultoria
para construções sustentá-
veis, estimaqueocustoextra
retorneparaoproprietáriona
forma de economia de luz e
água em cerca de seis anos.
“Por causa da maior efi-

ciência,emváriospaísesova-
lor de venda do imóvel com
selo sustentável é superior.
Daqui a cinco anos já vere-
mos essa tendência no Bra-
sil”, afirmaBruno Casagran-

de, responsável pelo desen-
volvimento de negócios da
certificação Aqua-HQE.
Ferreira, da Inovatech,

lembraqueasmedidasdeefi-
ciência energética e hídrica
instaladas nos condomínios
têm maior resultado nas
áreas comuns.
Para as medidas surtirem

efeitodentroda residência, o
moradortemumpapelessen-
cial, tanto na escolha dos
equipamentos —como lâm-
padas, chuveiroe torneiras—
quanto no seu uso.

divulgação

projeto da área de
lazer do KlubHaus,
em Cajamar (Grande sp)
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a publicitária Karen
Ferrari, 38, no apartamento
que aluga, em sp

marcus leoni/Folhapress

a designer Carla
reginaMatheus, 33,
na sua casa, em sp


