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Proprietárias de apartamentos
falam dos benefícios econômicos e
ambientais de viver em um edifício
com ‘selo verde’, que adota medidas
como água de reúso, entre outras

As vendas de materiais de
construção recuaram 20,5%
em janeiro, na comparação
com o mesmo mês do ano
passado, segundo dados de-
flacionados de faturamento
da Associação Brasileira da
Indústria de Materiais de
Construção (Abramat).

Este é o 24° resultado ne-
gativo consecutivo, levando
em consideração esta base
de comparação. Já ante de-

zembro, houve alta de 5,0%.
Em janeiro, o nível de em-

prego na indústria de mate-
riais de construção recuou
8,9% na comparação com
igual mês do ano passado.
Ante dezembro de 2015, a
baixa foi de 0,3%.

A expectativa da Abramat
para o faturamento das in-
dústrias, em 2016, é de re-
tração de 4,5% em compara-
ção com 2015.

Vendas caem 20,5%
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APARTAMENTOS

COELHO DA FONSECA
ESPECIALISTA EM GRANDES ENDEREÇOS®

*Ao receber seu SMS, a Coelho da Fonseca estará autorizada a
comunicar-se com você. Custo por mensagem R$ 0,31 + tributos

Para receber mais fotos e 
informações adicionais sobre o 
imóvel escolhido, envie um SMS* 
para o no 22046 com as letras 
CF mais o código do imóvel.

Horários de atendimento

Segunda à sexta das 8 às 20h
Sábados das 9 às 18h

Domingos e feriados das 10 às 16h 
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CASAS

VILA MADALENA

n 4 dormitórios (suíte), 500m² construídos 
em 521m² de terreno. Ambientes amplos e 
aconchegantes, arquitetura clássica, fachada 
em tijolinho, living com lareira. R$ 3.800.000. 
R. Iquitos. Cód. 612151 Tel.: 3087-8000

PACAEMBU

n 3 suítes, 510m² construídos em 640m² 
de terreno. Reformada. Muito bom gosto, 
vista deslumbrante, moderna, decorada, 
materiais nobres. R$ 2.800.000. R. Dr. Manoel 
Maria Tourinho. Cód. 347278 Tel.: 3677-5000

ALTO DE PINHEIROS

n  3 suítes, 121m² construídos em 222m² de 
terreno. Diferenciada de extremo bom gosto, 
escritório, pé-direito alto, piscina raia, SPA, 
espaço gourmet. R$ 2.200.000. R. Rodrigues 
de Campos Leite. Cód. 398325 Tel.: 3026-7000 

coelhodafonseca.com.br

PRAIA

LANÇAMENTOS OU
EM CONSTRUÇÃO NOVOS OU USADOS LOCAÇÃO COMERCIAIS

CAMPO INTERNACIONAIS
IMÓVEIS

COM RENDA

ALTO DE PINHEIROS

n 4 dormitórios (2 suítes), 440m² construídos 
em 450m² de terreno. Totalmente reformada.
Ampla e clean, perfeita distribuição, terraço. 
R$ 2.780.000. R. Des. Joaquim Barbosa 
de Almeida. Cód. 413109 Tel.: 3882-4000

ALTO DE PINHEIROS

n 4 suítes, 620m² construídos em 631m² de 
terreno. Reformada, living com lareira, piscina 
aquecida, home theater, espaço gourmet. 
R$ 7.000.000. Próx. ao Pq. Villa-Lobos. 
R. Bacopari. Cód. 608725 Tel.: 3677-5000

ALTO DE PINHEIROS 

n 3 suítes (master com hidro), 190m² úteis. 
Amplo living com lareira, ótima luminosidade, 
terraço. Depósito. Lazer completo. Segurança 
24 horas. 3 vagas. R$ 2.450.000. Av. Diógenes 
Ribeiro de Lima. Cód. 486662 Tel.: 3026-7000

PERDIZES

n  3 suítes, 215m² úteis. Espaços bem 
distribuídos, excelente iluminação natural, 
living integrado ao amplo terraço gourmet. 
4 vagas. R$ 2.500.000. R. Dr. Cândido 
Espinheira. Cód. 519944 Tel.: 3882-4000

n  3 suítes, 320m² construídos em 450m² 
de terreno. Piso em mármore, automação. 
Projeto de iluminação, ar-condicionado em 
todos ambientes. R$ 4.800.000. R. Marquês 
de Paraná. Cód. 589953 Tel.: 3745-6000

ALTO DA LAPA

BUTANTÃ - RUA FECHADA

n  4 dormitórios (2 suítes), 320m² construídos 
em 436m² de terreno. Living com lareira, 
sala de jantar, escritório, espaço gourmet 
integrado à piscina. R$ 2.500.000. R. 
Queluzita. Cód. 575170 Tel.: 3026-7000

BUTANTÃ

n  4 suítes, 234m² úteis. Novo. Ótima 
planta, ambientes espaçosos, terraço 
gourmet,  sala ínt ima. Depósito. 
4 vagas. R$ 2.700.000. Av. Escola 
Politécnica. Cód. 513969 Tel.: 3026-7000

n COBERTURA DUPLEX. 3 suítes, 302m² 
úteis. Linda vista panorâmica, pé-direito 
duplo, terraço amplo com espaço gourmet, 
piscina e deck. 6 vagas. R$ 2.300.000. 
R. Croata. Cód. 87042 Tel.: 3026-7000

 ALTO DA LAPA 

n 3 suítes, 318m² úteis. Magnífico projeto, ótima 
distribuição interna, living ampliado, piso em 
madeira de demolição, armários Kitchens.                                                                                                    
6 vagas. R$ 5.500.000. Excelente localização: 
r. Traipu. Cód. 445318 Tel.: 3677-5000

PACAEMBU
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Embora o Park One Ibirapuera
seja um condomínio de um pa-
drão mais elevado, especialis-
tas nesse tipo de construção di-
zem que os empreendimentos
sustentáveis não precisam ne-
cessariamente representar um
grande custo de construção e
comercialização.

“É preciso desmitificar isso.
O que vai ter nesse empreendi-
mento que não vai ter no outro?
Por exemplo, um sistema de
aproveitamento de água de chu-
va. É óbvio que custa mais ter
esse sistema do que não ter.

Mas é preciso quantificar o
quanto ele vai trazer de econo-
mia na conta de água e também
considerar a capacidade de ame-
nizar uma crise hídrica, por
exemplo. Existem coisas que
custam mais para ter, mas tra-
zem melhores resultados”, afir-
ma o coordenador executivo da
certificação AQUA-HQE, Ma-
nuel Carlos dos Reis Martins.

Martins utilizou como exem-
plo o empreendimento Reserva
Anauã, de Pindamonhangaba,
no interior de São Paulo, volta-
do para o público que recebe en-
tre três e dez salários mínimos.

Os imóveis já foram certifica-
dos com o selo AQUA-HQE nas
fases de projeto e pré-projeto,
porém, ainda estão em fase fi-
nal de construção. Para atender
aos critérios e normas da certifi-
cação nos quatro edifícios com

208 apartamentos e nas 80 ca-
sas que compõe o residencial,
foi gasto 3,5% a mais do que se
não se tratasse de uma constru-
ção sustentável. “Foi perfeita-
mente viável”, afirma Martins.

Para o diretor da consultoria
em construções sustentáveis
Inovatech Engenharia, Luiz
Henrique Ferreira, os custos es-
tão diretamente relacionados
ao processo de certificação de
uma obra.

“Não dá para ser sustentável
se não tiver formalidade em to-
da cadeia produtiva, se não aten-
der às normas vigentes de de-
sempenho previstas no proces-
so de certificação. Se esse em-
preendimento estiver com es-
sas linhas de base 100% formali-
zadas e regularizadas, terá um
aumento de custo em média de
2%”, afirma.

De acordo com Ferreira, nes-
ses gastos estão contemplados
os custos com a certificadora,
preparo de documentação, con-
sultoria e, eventualmente, algu-
ma solução que não estaria espe-
cificada diretamente na regula-
mentação e normas vigentes.

Ele afirma que só é possível
alcançar aquele porcentual gra-

ças às economias que podem
ser feitas no decorrer da cons-
trução. “A gestão de resíduos
no canteiro de obras, por exem-
plo, em uma obra convencional
chega a ter desperdício de mate-
riais de até 30%. Em uma obra
sustentável, certificada, o des-
perdício cai para menos de 5%.
Em um processo de gestão da
sustentabilidade que começa
no início do projeto, o empreen-
dedor tem ganhos que vão gerar
economias ao longo da constru-
ção”, reforça.

A diretora financeira Ednalva
Costa mora com os dois filhos
no Park One Ibirapuera, um em-
preendimentosustentável de al-
to padrão com certificação
AQUA-HQE em São Paulo. O
condomínio de 50 unidades dis-
tribuídas em 25 pavimentos é
dotado de componentes econo-
mizadores e de um sistema de
reúso de águas cinza (de pias e
chuveiros) para os vasos sanitá-
rios, que prevê uma pequena es-
tação de tratamento. Possui ge-
ração de energia para aqueci-
mento de piscina por meio de
placas solares e janelas mais am-
plas para aumentar a incidência
de luz natural no apartamento,
entre outros itens.

“O empreendimento atende
aos 14 critérios da certificação
AQUA, que vão desde a relação
do edifício com seu entorno du-
rante o processo construtivo,
passando pela gestão eficiente
da água e energia, até o confor-
to acústico dos moradores”, de-
clara Juliana Monteiro, direto-
ra de Incorporação da OR. “A
sustentabilidade permeou to-
das as fases do empreendimen-
to, a começar pela concepção
do projeto arquitetônico, de-
senvolvido para maximizar a ilu-
minação natural, além de ado-
tar soluções que garantem a re-
dução do consumo de recursos
naturais e o mínimo impacto na
vizinhança. Tais características
permitem, além de uma redu-
ção dos custos operacionais e
de manutenção do condomínio
ao longo do tempo, melhores
condições de saúde e bem-estar
para seus moradores.”

Ednalva afirma que na busca
por uma nova residência, o fato
de o empreendimento ser sus-
tentável não era, a princípio,
uma preocupação. “Quando se
está buscando um apartamento
você olha primeiro as varandas,
distribuição do metro quadra-
do, valor, acabamento. Mas
quando entra no prédio e perce-
be os benefícios, começa a no-
tar que está economizando e ao
mesmo tempo ajudando a natu-
reza”, conta.

“No prédio, utilizamos lâm-
padas econômicas, aquecimen-
to solar combinado com o aque-
cimento de gás. Também reutili-
zamos a água da chuva para lim-
par toda área comum e temos
isolamento acústico com pneus
reciclados e madeiras certifica-
das”, conta outra moradora do
conjunto, Amélia Caetano.

Ela, que também é subsíndica
docondomínio,ressaltaaimpor-
tância da individualização das

contas de água por apartamen-
to. “Apesar do custo inicial arca-
do por que cada morador, a ten-
dência é as pessoas utilizarem a
água com mais consciência.”

Ednalva, que já trabalhou em
prédios sustentáveis, conside-
ra extremamente importante a
reutilização da água e o trata-
mento do lixo. “O aquecimento
solar também. Já teve dias em
que tive água aquecida mesmo

sem energia”, diz. Como a vizi-
nha, Amélia também destaca o
aquecimento. “Você acaba eco-
nomizando. Em vez de pagar
uma academia para usar a pisci-
na aquecida, pode utilizar a do
prédio durante o ano todo.”

A subsíndica afirma que o pre-
ço do imóvel não foi mais caro
por ser considerado sustentá-
vel. “Eu não paguei um custo
maior por metro quadrado,

veio como benefício.”
Com relação à cota de condo-

mínio, Amélia diz não ter como
comparar o valor em relação a
empreendimentos não susten-
táveis. Mas afirma: “Há redução
de 20% e 30% no consumo de
água e energia no prédio”. O vi-
ce-presidente de Administra-
ção Imobiliária e Condomínios
do Sindicato da Habitação (Se-
covi-SP), Hubert Gebara calcu-

la que, em média, o consumo de
água em um residencial repre-
sente entre 12% e 15% do valor
da taxa e a energia, de 10% a 12%.

Ednalva, no entanto, afirma
que pagava uma taxa de condo-
mínio maior no prédio onde re-
sidia anteriormente. “A quanti-
dade de apartamentos era basi-
camente a mesma. Porém, o pré-
dio anterior tinha um gasto me-
nor com segurança. Então, na
hora de fazer a busca, eu levei
esses fatores em conta e calcu-
leique no Park One gasto aproxi-
madamente R$ 200 a menos.”

Selos. No Brasil, os selos mais
conhecidos para garantir que o
empreendimento está adequa-
do aos padrões de sustentabili-
dade são o AQUA, da Fundação
Vanzolin, e o LEED (Leadership
in Energy and Environmental De-
sign), da organização Green
Building Brasil. No Estado de
São Paulo já foram certificados
com o AQUA-HQE 156 em-
preendimentos sustentáveis,

sendo 127 na capital. No caso do
selo de qualidade LEED, são 192
empreendimentos certificados
– mais da metade do País intei-
ro, 320 –, e 374 em processo de
certificação.

A obtenção do AQUA-HQE
exige planejamento e controle
para obtenção dos desempe-
nhos desde o início do programa
paraoempreendimento. Elecer-
tifica a obra ao final de cada uma
das suas fases essenciais, como
pré-projeto, projeto e execução,
e avalia conformidade por meio
de auditorias presenciais inde-
pendentes conferindo se estão
cumprindo critérios de consu-
mo de água, de energia no am-
biente construído, entre outros.

Conformea FundaçãoVanzo-
lini informa em seu site, “a ênfa-
se é no conforto e saúde do usuá-
rio e do entorno, além do baixo
impacto ambiental ao longo do
ciclo de vida da edificação; re-
quer análise econômica e am-
biental global”. /LUCASLOPES/ES-

PECIAL PARA O ESTADO

ESTADO EM PROCESSO COM SELO TOTAL

SP 374 192 566

RJ 138 54 192

PR 52 21 73

MG 32 9 41

RS 22 9 31

DF 20 7 27

BA 21 6 27

CE 17 5 22

SC 12 5 17

PE 7 7 11

Coordenador de
certificação do Aqua
diz que é preciso
desmistificar o custo da
construção sustentável

‘Há coisas que custam
mais, mas trazem
melhores resultados’

l O processo de certificação
em sustentabilidade AQUA-HQE
da Fundação Vanzolini é feito
em três etapas: pré-projeto, pro-
jeto e execução. São analisadas
14 critérios de preocupação am-
biental, subdividos em ecocons-

trução, ecogestão, conforto e
saúde.A avaliação, então, da qua-
lidade ambiental do edifício é fei-
ta para cada uma dessas catego-
rias e são classificadas nos ní-
veis Base, Boas Práticas ou Me-
lhores Práticas, conforme o pla-
nejamento e estudos realizados
pelo empreendedor ainda no pré-
projeto.

Para receber a certificação
AQUA-HQE, o empreendimento
deve atingir no mínimo um perfil

de desempenho com três catego-
rias no nível Melhores Práticas,
quatro categorias no nível Boas
Práticas e sete categorias no ní-
vel Base.

Durante as três etapas de ava-
liação são realizadas auditorias
presenciais independentes e
análise de dossiês. Em todas as
fases o edifício receberá uma cer-
tificação, elas irão garantir o selo
AQUA-HQE depois da finalização
das obras.

RANKING

Empreendimento
sustentável dá
ênfase ao bem-estar
Moradoras apontam as características importantes e a vantagens
de viver em um edifícios com selo verde em São Paulo

l Os 10 primeiros estados brasi-
leiros e Distrito Federal em pro-
cesso e com certificação LEED

Prático. Ednalva mostra aquecedor que usa energia solar

WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Park One.
Ednalva diz
que questão
ambiental
pesou na
escolha

Certificação é feita
em três etapas e
analisa 14 critérios

Sustentável. Edifício de 25 andares e 50 apartamentos obteve certificação AquaHQESol. Amélia na varanda ampla que valoriza a luz natural

GBC Brasil
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