POLUIÇÃO ZERO

A essência do projeto

O CasaCalma Hotel abriu as portas em outubro de 2008, e é um dos primeiros
hotéis ECO-FRIENDLY da Argentina, dando total prioridade ao cuidado do meio
ambiente. Os proprietários pensaram em todos os detalhes, da construção ao
design, levando em consideração o cuidado com o meio ambiente, colaborando
assim com o TURISMO SUSTENTÁVEL.

Recentemente nos unimos a uma ação muito concreta CONTRA O AQUECIMENTO
GLOBAL. Participamos em projetos de desenvolvimento limpo que ajudam a
reduzir as emissões de carbono na atmosfera para proteger o clima. O objetivo
consiste em compensar o dano gerado pelo consumo de eletricidade e, deste
modo, equilibrar a nossa emissão de carbono para ser Zero CO2.

Nossa contribuição ou compensação é aplicada aos seguintes projetos:
Conservação da Serra do Lucindo no Brasil: Este projeto promovido pela
Ação Natura em colaboração com a ONG brasileira Apremavi, consiste na
conservação da Mata Atlântica virgem, resguardando a sua função de
habitat de inúmeras espécies vegetais e animais, assim como de armazém
de carbono fixado na sua biomassa. Tipo de verificação: Metodologia
demonstrativa Ação Natura.
Sequestro de Carbono em comunidades de Pobreza Extrema na Sierra
Gorda do México: Este projeto consiste no reflorestamento de um total de
400 ha de terras historicamente destinadas ao uso agrícola e pecuário na
Reserva da Biosfera Sierra Gorda e na sua área de influência, em um marco
de atuação integral de luta contra a pobreza e impulso do desenvolvimento
sustentável da zona.
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Geração de energia eólica na Índia: O projeto consiste em uma agrupação
de turbinas eólicas de diferentes pequenos promotores nas regiões de
Maharashtra e Gujarat, na Índia.
Mini central hidrelétrica “El bote” e projeto de eletrificação rural na
Nicarágua: O projeto trata da construção de uma mini central hidrelétrica
no norte da Nicarágua que permitirá a eletrificação rural da zona e a venda
do excedente à rede elétrica nacional. Tipo de verificação: Em processo de
validação pela “Aliança para o Clima, Comunidade e Biodiversidade” (CCBA)
e “Voluntary Carbon Standard”.

Algumas das outras ações que realizamos a favor da natureza:
As madeiras e papéis usados na construção são de Pino Carolina e foram
comprados com a certificação FSC (Forest Stewardship Council)
As plantas que envolvem o Edifício atuam como filtro e contribuem para o
equilíbrio térmico, colaborando com a economia de energia.
Os vidros duplos fazem os ambientes mais herméticos.
Sistema de controle do consumo de energia.
Papeis de parede tecido sobre tecido, contribuindo com um menor consumo
de árvores e menor desflorestamento.
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