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TROFÉU TUDO CASA

Pelo respeito à natureza
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l Jornal de
Brasília premia
o ambiente mais
sustentável na
CasaCor Brasília

� Natanry Dias e
Willian Brandão
Especial para o Jornal de Brasília

A rquitetos, designers de inte-
riores e paisagistas partici-
pantes da mostra CasaCor

Brasília neste ano terão o desafio de
trabalhar a sustentabilidade em to-
das as etapas dos projetos, desde a
criação, implantação e desmonta-
gem. Uma parceria inédita foi fir-
mada entre o Jornal de Brasília e a
CasaCor Brasília para conscientizar
os profissionais a desenvolverem
seus trabalhos voltados para o equi-
líbrio ambiental. Nesse sentido, o
Jornal de Brasília premia o am-
biente mais sustentável da CasaCor
2010 com o troféu Tudo Casa.

Além do Troféu Tudo Casa
Sustentabilidade, que premia o am-
biente mais ecologicamente cor-
reto, será oferecido também o Tro-
féu Tudo Casa Voto Popular, que
reconhece o ambiente que alcançar
mais votos, em eleição realizada
pela internet. As premiações serão
entregues durante um coquetel, or-
ganizado pelo Jornal de Brasília,
no espaço de eventos da mostra.

O Grupo SustentaX, que atua na
coordenação técnica dos requisitos e
critérios de sustentabilidade, é
quem analisará cada ambiente, pon-
tuando rigorosamente os itens que
compõem um projeto sustentável. A
empresa também orienta e dispo-
nibiliza materiais de apoio para a
criação de ambientes sustentáveis
nas fases de concepção e projeto, na
implantação, na comunicação com o
visitante da mostra e, também, na
fase de desmobilização. "O objetivo
é que, com as informações atuais e
alinhadas com as práticas reconhe-
cidas internacionalmente, os pro-
fissionais possam desenvolver seus

projetos de maneira sustentável,
mantendo a sofisticação e a ori-
ginalidade que sempre estiveram
presentes nos eventos CasaCor", ex-
plica Paola Figueiredo, diretora de
negócios da SustentaX.

EQUILÍBRIO
As novas propostas para ilu-

minação, por exemplo, devem
ter como base o equilíbrio

entre iluminação

natural e artificial e a correta apli-
cação do material utilizado na
construção, para promover econo-
mia e criatividade. Para a arquiteta
e urbanista Regina Fittipaldi, a
construção verde deve considerar a
ecologia dentro de seu conceito
mais profundo, que une o in-
divíduo à sociedade e ao
planeta como um todo.
"Uma arquitetura
sustentável busca

integrar o emprego de materiais
que geram menos impacto ao meio
ambiente na sua produção. Ou seja,
observa qual a extensão da sua
’pegada ecológica’",
explica.

SAIBA OS SIGNIFICADOS DOS TERMOS
O produto ecológico é
aquele que é
produzido com a
preocupação, quase que
única, de preservar o meio
ambiente o mais intacto
e, se for possível,
reconstituído.

O produto orgânico é todo
produto, animal
ou vegetal, obtido

sem a utilização de
produtos químicos ou
hormônios sintéticos
que favoreçam o seu
crescimento de forma
não natural.

O produto verde é aquele
que se preocupa em
menores impactos
ambientais (eficiência
energética, origem dos

materiais, etc...) e
também com a saúde
humana.

O produto sustentável é
aquele que também incorpora
os aspectos de
responsabilidade social, além
do ambiental e de saúde das
pessoas.

Fonte: Sustentax

O Loft Sustentável está com a
obra bastante adiantada. A

arquiteta Beta Pollis está na fase
de instalação dos acabamentos


