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Inverno seco e quente
O
inverno de 2015 está marcadopelaselevadastemperaturas, com temperatura máxima média no mês de julho de 29,3
graus, muito acima da média de 21,8
graus para o período. Entretanto, as
elevadas temperaturas não trouxeram aumento das chuvas, e no mês
de julho a chuva acumulada no sistema Cantareira ficou aproximadamente 12% abaixo da média histórica de 50mm.
Em termos de nível médio dos reservatórios de água, a cidade de São
Paulo,porexemplo,apresentacenários cada vez mais desoladores, e
desconsiderando o volume morto,
o nível do sistema Cantareira caiu
de 53,1% em 2013 para -10% em

2.015, ou seja, estamos num momento
no qual se faz necessária uma mudança definitiva no modo de vida de quem
habita a região.
O panorama de altas temperaturas,
aliado a baixosíndices de chuvas eumidade relativa do ar, aumenta os desafios para realizar a gestão da água das
áreascomunsdecondomínios.Aspiscinas,atéentãoutilizadaspredominantementenoverão,passama serutilizadas
commaisfrequêncianoinverno,gerando aumento no gasto de água dos condomínios.
A falta de chuvas e o clima seco favorecem muito as perdas por evaporação
daspiscinas.Paraseterideia,umapiscina de 10 metros de comprimento por 6
metros de largura pode perder 3.000

litros de água por semana somente em
razão da evaporação.
Nosdiasmaisquentesesecos,érecomendável desligar as cascatas e SPAs,
pois quanto maior a agitação, maiores
as perdas por evaporação. Outra solução importante é cobrir a piscina com
capa flutuante, pois além de reduzir a
evaporaçãoematé 90%,ajudaa manter
a piscina mais limpa, reduzindo a frequência de limpeza e o gasto com água.

Perdas. Além disso, em períodos de
poucaschuvas,quandonãohápossibilidadedereposiçãodaáguaporviasnaturais, é recomendável manter o nível da
água entre 10 a 15cm abaixo da borda,
pois isso reduz sensivelmente as perdas por transbordamento e salpicos.

Ainda em relação às piscinas, em alguns casos as perdas por evaporação
podem ser confundidas com vazamentos, e se a redução de nível de água for
superior a 7cm por semana, pode de fato haver vazamento na piscina.
Amaneiramaisfácildeidentificarvazamento é fazer teste simples com balde submerso na água, com a borda alinhada com o nível d’água da piscina. Se
ao final de determinado período houver diferença de nível entre a parte interna do balde e a parte externa do balde, isso significa que existe vazamento
na piscina.
Outro fator que influencia muito a
gestão da água em períodos quentes e
secos é a irrigação de áreas verdes. Boa
parte do paisagismo dos condomínios
não conta com espécies nativas e adaptadas ao clima, que acabam demandando rega constante, principalmente em
períodos mais secos do ano.
Para que as plantas não morram e seja possível gestão sustentável de áreas
verdes, é importante buscar auxílio de
especialista que poderá indicar a quantidadeideal deágua que cada planta necessita. E, em 100% dos casos, é recomendado que se faça a irrigação de
áreas verdes após o por do sol.
Esta medida evita as perdas por evaporação nos jardins, fazendo com que

toda a água despejada seja utilizada
para nutrir as plantas.
Veículos. Além da questão de piscinasejardins,existeumaparcelaconsiderável de condomínios que possuiáreasespecíficas paralavagem de
veículos. Pesquisas recentes comprovaram que, enquanto cerca de
50% das pessoas tomaram medidas
como reduzir o tempo de banho, fechar a torneira enquanto escova os
dentes, entre outras, apenas 13%
abriram mão de lavar o carro.
A lavagem de um veículo sem os
devidoscuidadospodeconsumirentre 200 e 500 litros de água, valor
muito superior à média de 160 litros
que cada habitante abastecido pela
Sabesp utiliza.
Desta forma, é importante que os
condomínios fiquem atentos às
áreas de lavagem de automóveis e,
eventualmente, promovam sistemas de lavagem a seco, que são capazes de consumir menos de 20 litros
de água por carro.
]
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Efeito

“Estamos orgulhosos que
o crescimento em green
building tenha gerado
com sucesso em toda a
economia do País”
Roger Platt
PRESIDENTE DO USGBC

jetos que participam do
LEED e cerca de 24,5 milhões
de metros quadrados brutos
(GSM)deespaçocomcertificação LEED no Brasil.
De acordo com a USGBC,
embora o País esteja enfrentandoumambienteeconômico desafiador, a indústria de
green building brasileira está
cada vez mais proeminente e
pronta para reforçar o green
building nos países vizinhos.

estufa no mundo. E devido a
suacolocação, deveráfazer parte das negociações sobre o clima na Conferência Mundial da
Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o Clima
(COP 21) em Paris no final deste ano como um modelo de desenvolvimento econômico sustentável.
No Brasil, há mais de mil pro-

Certificação. O diretor executivo do Green Building
Council Brasil, Felipe Faria,
destaca que a certificação
LEED torna-se cada vez mais
popular para todos os tipos
de projetos, desde edifícios
comerciais, plantas industriais e centros comerciais
até lojas de varejo, escolas,
edifícios públicos, residências e espaços esportivos.
“Estes projetos representam um grupo de público e
privado, de associações e
ONGs que estão engajadas
em um esforço de colaboração que visa a promoção de
práticas de green building e
acreditamos que essa atmosfera positiva irá acelerar uma
transformação que deve
ocorrer”, diz Faria.
Dados do relatório LEED
in Motion: Brazil, mostram
que o Green Building Council tem uma forte base de associados no Brasil, além de
umnúmerocrescentedeempresas e organizações que
acreditam que o sistema de
classificação de green building mais popular do mundo
é um meio de demonstrar o
seu compromisso com a responsabilidade social, ampliando a sua agenda de sustentabilidade ambiental e reforçando a sua competitividade econômica.
Por fim, o relatório destaca também que além de empresas que têm a classificação green building, no Brasil
há mais de 270 profissionais
do LEED.

e diretrizes para que o síndico,
administrador do condomínio,
possa cumprir seu dever de defender os interesses comuns
dos condôminos, assim como
de diligenciar a conservação e a
guardadaspartescomuns,deveres expressamente previstos
em lei (artigo 1.348 do Código
Civil).
Se constatado que certo condômino, ao realizar reforma,
descumprea normatécnica,colocando em risco a segurança
da edificação, deve o síndico,
por escrito, solicitar ao condô-

mino que tome as medidas necessárias à regularização. Se a
solicitação não for atendida,
compete ao síndico, à luz de seu
dever de representar o condomínio, ajuizar ação de nunciação de obra nova, ação esta que
compete ao condômino, ou ao
condomínio, ‘para impedir que
o coproprietário execute algumaobra com prejuízo ou alteraçãodacoisa comum’ (artigo 934
do Código de Processo Civil).
Se o caso for urgente, ao condomínio, prejudicado, lícito fazero embargo extrajudicial, no-

Pioneiro. Bairro planejado Ilha Pura, no Rio de Janeiro foi o 1º empreendimento com certificação LEED da América Latina
Da Redação

OBrasil apresentou crescimento em certificações LEED, comprovando ganhos significativos
no mercado de construção sustentável (green building). Os
dados são do relatório LEED in
Motion: Brazil, do O U.S. Green
Building Council.
Segundo o presidente do
USGBC,RogerPlatt,asconstruçõescomcertificaçãoLEEDajudam o Brasil a aumentar a economiasustentável(verde).“Estamos orgulhosos que o crescimento em green building tenha
gerado com sucesso este efeito
multiplicador em toda a economia do País.”
Plattressalta aindaquecomo
padrão internacional em design sustentávele de green building, o LEED facilita às empresas brasileiras empreendedoras a atração de novas fontes de
investimento estrangeiro direto,alémdeaumentaracompetitividade da carteira de imóveis
e o posicionamento das empresas como líderes na economia
sustentável do futuro.

Vida coletiva

Cresce mercado
de construção
sustentável no País

Segundo relatório, Brasil está entre os cinco países, além dos Estados
Unidos, que demonstram liderança no mercado de edificações verdes
O USGBC afirma ainda que,
as construções são responsáveis por 30% ou mais do total de
emissões de carbono e muitos
países recorrem às reformas de
edifício para reduzir e estimular a criação de emprego.
Ranking. O Green Building

Councilanunciounomêspassado que o Brasil subiu no ranking

anual dos 10 principais países
para o LEED. O ranking é internacional e destinado a celebrar
ospaíseseregiõesforadosEstados Unidos que demonstram liderança na indústria de green
building por meio da adoção
em larga escala do LEED.
Em 2014, o Brasil foi considerado a nação com a maior queda
nas emissões de gases de efeito

Índice Fipezap
de locação tem
queda de 1,30%
O Índice Fipezap de locação registrouquedade1,30%noperíodo de 12 meses encerrado em
julho de 2015. Foi a segunda vez
consecutiva que o índice, que
acompanha o preço do aluguel
residencial em nove cidades
brasileiras, mostrou queda nominal de preços na comparação
com o mesmo mês do ano anterior.Nomesmo período,a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) foi de 9,56%.
Conforme o índice, as cidades de Brasília (+4,83%) e Campinas (+4,30%) mostraram as
maiores altas nessa base de
comparação enquanto as maiores quedas ficaram com as cidades de Rio de Janeiro (-6,40%) e
Curitiba (-2,81%).
Na comparação mensal, o
Índice Fipezap de Locação registrou queda nominal de
0,67% sobre o resultado apresentado no mês de junho. No
mesmo período, a variação do
IPCA foi positiva em 0,62%.
Nessabase decomparação, Brasília foi a cidade que registrou o
maior aumento (+0,51%), enquanto Rio de Janeiro (-1,49%)
e São Paulo (-0,76%) mostraram as maiores quedas. No acumulado de 2015, o índice tem
recuonominalde0,50%.Ospreços anunciados para locação
considerados para o cálculo do
índice são para novos aluguéis.
Comparando-seopreçodelocação com o preço de venda dos
imóveis, o retorno médio com
aluguel em julho deste ano foi
de 4,7% ao ano. O preço médio
anunciadoparalocação pormetro quadrado nas nove cidades
pesquisadas no mês passado foi
de R$ 33,28 o mês.
A cidade com o m² mais caro
foi o Rio de Janeiro (R$
39,61/mês),seguidaporSãoPaulo (R$ 37,01/mês). O aluguel
mais barato foi em Curitiba (R$
16,06/mês.
Venda. No ano até julho, o valor dos imóveis, medido pelo
índice Fipezap, cresceu 1,51%,
ante uma inflação esperada para o IPCA de 6,79%. Isso significa que o preço médio anunciado do m² para venda tem queda
real de 4,94% em 2015. / EULINA
OLIVEIRA
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‘O que o síndico deve fazer se o morador
não respeitar a norma de reforma?’
“Síndico deve solicitar por
escrito que o condômino
tome as medidas cabíveis
para a regularização”

A Norma n.º 16.280, da AssociaçãoBrasileirade NormasTécnicas, em vigor desde 18 de abril
de 2014, regulamenta reformas
emedificações,inclusivenaparte interna das unidades.
A norma não tem força de lei,
mas constitui importante instrumentoparaqueos condômi-

nospromovamreformas demaneira segura e tecnicamente
adequada, de modo a cumprir o
seu dever de não realizar obras
que comprometam a segurança
da edificação, conforme está
previstono artigo1.336doCódigo Civil.
A norma confere parâmetros

tificando verbalmente, perante
duas testemunhas, o proprietário ou, em sua falta, o construtor, para não continuar a obra.
Dentro dos três dias subsequentes, o condomínio deverá
requerer ratificação do embargo, sob pena de cessar seu efeito.
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