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EXEMPLO NACIONAL
Moradia brasileira ganha selo internacional de sustentabilidade

Certificação de construções e materiais, projetos de baixo impacto ambiental,
economia de recursos naturais e produtos que respeitam o meio ambiente foram temas
da feira Expo Arquitetura Sustentável, realizada em novembro na capital paulista.
Anote os destaques que você pode incorporar à sua obra já

Building Council (US-GBC),
atesta que o projeto da arquiteta Teresa d’Ávila executado pela
LCP Engenharia & Construções
segue diretrizes sustentáveis.
Veja dois destaques abaixo.
FOTOS: 1. DIVULGAÇÃO 2. EDUARDO POZELLA

Esta residência de 450 m2, em
Campinas, SP, é a primeira em
toda a América Latina certificada na categoria LEED For
Homes. A chancela, conferida pelo United States Green
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PARECE MADEIRA,
MAS É PLÁSTICO

POR ANA SANT’ANNA

Mais cores, acabamento frisado e
espessura menor renovam opção sintética
Próprias para deck, as tábuas da Rewood apresentam novidades. Agora o material composto
de resíduos plásticos e fibras recicladas pode vir
com espessura menor (2 cm, para uma estrutura mais leve e barata), ranhuras na superfície,
e em novas cores (veja na foto). O fabricante
alardeia até 100 anos de durabilidade e estima
o m2 entre R$ 147 e R$ 225, sem a instalação.
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ESTRUTURA DE ISOPOR E AÇO
O sistema que leva blocos de poliestireno expandido (EPS) e treliças
de metal galvanizado diminui os resíduos e agiliza o tempo de obra.
Custo do m2 construído: R$ 2,3 mil*.

PAISAGISMO RESPONSÁVEL
O jardim assinado por Renata
Kassis privilegia espécies nativas e
reduz a manutenção e o consumo de
água. Há irrigação e solo que retém
mais chuva, além de captação pluvial.

* O VALOR INCLUI PAINÉIS, CONDUTORES E FIAÇÕES ELÉTRICAS, TUBOS DE ÁGUA (PP E PPR) E MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE ACABAMENTOS.

RENDIMENTO
EM ALTA CONTA
Vendida em embalagem menor
que a convencional, tinta promete
cobrir a mesma área
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ANTEPARO VAZADO
Tamanho, cor, orifícios e efeitos personalizados são algumas das características deste
revestimento para fachada, que embeleza e ajuda no controle solar e na ventilação
Feitos de concreto-polímero (agregados de sílica, quartzo
e basalto ligados por resina de poliéster), os painéis perfurados são recicláveis e reutilizáveis. O processo de produção das placas dispensa água e ainda apresenta baixa
emissão de gases e redução de energia. Da espanhola Ulma,
a linha Creaktive deve ser fixada em estrutura de alumí110
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nio, por sua vez presa na alvenaria regularizada e impermeabilizada. As peças, que alcançam até 90 x 180 cm e
14 mm de espessura, ficam cerca de 15 cm afastadas da fachada. Protegidas com resina gel coat, resistem aos raios
UV, à pichação, a produtos químicos e à maresia. Em mais
de 20 cores, o m2 instalado custa de R$ 700 a R$ 1,2 mil.
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TOQUE DE ECONOMIA

A Maxx Rendimento Premium tem fórmula
superconcentrada. O fabricante garante que,
graças ao elevado grau de aceitação de água no
preparo, sua embalagem de 12,5 litros rende até
500 m2 por demão – ou seja, o mesmo desempenho do equivalente tradicional de 18 litros. Disponível em mais de 900 cores feitas na máquina
tintométrica, o látex fosco aveludado da Suvinil
é indicado para ambientes internos e externos. A lata de 12,5 litros na cor tarde de outono,
ref. K094 (foto), custa R$ 111, na Leroy Merlin.

Funções inteligentes reduzem em 60% o gasto de água
Basta um ligeiro contato físico
– até mesmo do braço, se estiver com as mãos sujas – para
acionar o Misturador Monocomando Mangiare. Já o ajuste

do volante deixa a temperatura da água pré-regulada. O
modelo para cozinha também
alterna jato do tipo aerado e
ducha. Da Docol, R$ 3 520.
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