SUSTENTABILIDADE alerta: volume de resíduos depositado em lixões daria para encher 160 estádios como o Maracanã

Decor sustentável:
muito mais do que
uma tendência
Pequenas transformações no lar podem ajudar na redução
do impacto humano ao meio ambiente, garante especialista
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(Continua da página 1)
Defensora do meio ambiente,
a pedagoga Bruna Tau, de 34
anos, encontrou no sistema
de permacultura (planejamento e execução de ocupações humanas sustentáveis)
uma forma para redecorar
sua casa com consciência.
“Observamos bastante para
depois interagir em cada mudança que realizamos dentro
da casa. Usamos materiais
que já existem e coisas que
eu já tenho aqui”, disse.
Pequenos gestos como o de
Bruna, segundo Danielle de

Moraes Brandão Castilho, docente da área de arquitetura e
urbanismo do Senac São José
dos Campos são muito importantes não somente para o
meio ambiente como também
para o bolso destacou.
A especialista destaca que
lâmpadas com grande eficiência energética, como as LED,
fazem a diferença na conta de
luz. “Até a escolha do piso merece atenção. É preciso saber
a diferença dos modelos frios,
que não retêm calor, como o
porcelanato; e dos modelos
quentes, como madeira e laminado. A escolha correta resulta numa economia, já que evita
a compra e a utilização de ar
condicionado, ventiladores e

aquecedores”, ressaltou.
Já quando o assunto é água,
a instalação de uma cisterna,
que recolhe água da chuva
para reuso, otimiza o gasto de
água e evita a ocorrência de
enchentes e outros problemas
naturais criados pela quantidade de solo impermeável que
existe no meio urbano.

378

quilos
de resíduos foram
produzidos por cada
brasileiro em 2017,
segundo a Abrelpe

SAIBA MAIS
Veja outras dicas para
tornar sua casa em um
projeto sustentável:
1 - Utilize bacias
sanitárias com duplo
acionamento (3 e 6
litros);
2 - Use redutor de vasão e
arejador nas torneiras;

5 - Use placa solar para
aquecimento de água;
6 - Utilize eletrodomésticos
com Selo Procel de
Economia de Energia
(o selo varia de A a G,
onde A significa que o
equipamento é mais
eficiente).

3 - Reduza resíduos de
obra, por meio do
planejamento prévio
em projeto;
4 - Reutilize e recicle
materiais;

Reciclagem.

Ainda segundo Danielle, a
vegetação no lar é multifuncional e pode fazer parte da
decoração e proporcionar
relaxamento. Ao cultivar alimentos orgânicos, por exemplo, há uma diminuição dos
custos no supermercado e há
significativa melhora na qualidade daquilo que será consumido na mesa.

“Outra ideia é criar em casa
uma composteira ou um minhocário para gerar substrato
e reduzir o desperdício e envio
de restos de comida para os lixões”, enfatizou.
Essa é uma forma ainda de
assegurar que itens que já não
têm mais serventia possam ser
direcionados para a pilha de
recursos e possam ser transformados em algo novo.

.

