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INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE:

UMA PARCERIA DE SUCESSO
Na 5ª edição (2019) do Seminário Imobiliário,
além de estar presente com um stand, a
Revista Sacada realizou a doação de 57
mudas de árvores para o evento. O plantio foi
realizado dia 23 de agosto, e contou com a
presença do presidente do CRECI-BA, Samuel
Prado, além dos dirigentes do Conselho.
As espécies foram plantadas na área da
Sacada Green, destinada ao reﬂorestamento,
cujo intuito será conectar pessoas ao meio
ambiente de modo disruptivo. De acordo com
o CEO da Sacada, Mendes Júnior, a doação
das mudas representa o incentivo à cultura sustentável no
segmento imobiliário. “Esperamos que projetos nasçam ou
cresçam de forma inovadora, sempre que possível, juntamente
com sementes sustentáveis”, comenta.
Segundo o presidente do CRECI-BA, Samuel Prado, a
sustentabilidade já faz parte das pautas debatidas no Conselho.
“A cada ano buscamos um tema novo, dessa vez vamos falar
justamente sobre inovação, e nada melhor do que inovar por
meio da sustentabilidade”, conta.

BENEFÍCIO DAS ÁRVORES
Você sabia que as árvores podem te oferecer muito mais do que uma refrescante sombra?
Elas são essenciais para a manutenção da vida na Terra, e a garantia das futuras gerações.
Conﬁra alguns dos benefícios das árvores:

• Sequestram gás carbônico e liberam oxigênio;
• Regulam a temperatura local;
• Diminuem a poluição sonora;
• Contribuem para a redução dos níveis de estresse;

• Embelezam e valorizam os imóveis;
• Protegem e alimentam a fauna;
• Diminuem o nível de enchentes;
• Proporcionam maior qualidade de vida.

SUSTENTABILIDADE EM FOCO
ANTONIO CARAMELO
O arquiteto Antonio Caramelo assina o projeto de uma
cidade inteligente no centro Oeste do Brasil com 50 milhões
de m2. As chamadas “smartcities” investem na formação de
espaços onde a tecnologia é uma ferramenta que possibilita
a qualidade de vida das pessoas. Esse modelo de cidade
prioriza a organização, mobilidade, sustentabilidade, gerangeran
do maior qualidade de vida para os moradores.

CASA ECOLÓGICA
Nomeada “Casa Ecológica”, o projeto desenvolvido pelo arquiteto Antonio
Caramelo foi capa da 5ª edição da revista Sacada. No projeto, arquitetura e
meio ambiente caminham de forma integrada, através da preservação da
vegetação nativa, além da estrutura sustentável da residência que conta
com janelas de vidro que permitem o aproveitamento da luz natural,
utilização de energia solar e sistema de captação da água da chuva.

BENEDITO ABBUD
Arquiteto e paisagista há 40 anos, Benedito Abbud é um dos
colaboradores da revista Sacada. Em um de seus artigos,
Abbud ressalta a importância do verde na melhoria da
relação do homem com o ambiente urbano. “O paisagismo
sempre incentiva que os espaços verdes sejam lugares de
encontro de pessoas e de lazer urbano”, completa.

WILSON ANDRADE
Em seu artigo para a 10ª edição, o diretor da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF), Wilson Andrade, ressalta a importância das
ﬂorestas plantadas para o crescimento econômico da Bahia, além de sua
viabilidade para a preservação das ﬂorestas nativas brasileiras.
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