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Sábado, 18 de Janeiro de 2020

Design Sustentável versáteis, os contêineres de metal podem render belas residências

LUZ

Casa contêiner: será este
o fim da era dos tijolos?

Tarifa Branca
está disponível
para todos os
consumidores

Sonho a dois: casal de São José constrói casa de campo a partir da caixa de metal usada
para transporte; mas atenção: segundo arquiteta, nem todo contêiner pode ser usado
também. Existe até um grupo
no WhatsApp com gente do
país inteiro. Por lá, trocamos
ideias e soluções para problemas que possam ocorrer”, destacou. A previsão é que em julho deste ano, ele e a esposa já
estejam morando no novo lar.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(Continuação da página 8)
Se no dicionário contêiner
significa caixa de madeira ou
metal que acondiciona carga
para o transporte, a construção
civil tem desafiado a definição.
O jovem Thales Rodrigues
Marcondes, 28 anos, de São
José dos Campos, que o diga.
Em abril de 2018, ele colocou
a mão na massa e começou a
construir sua própria residência de campo com o material.
“Eu sempre quis construir
uma casa não convencional.
Quando comecei a pesquisar,
percebi que o contêiner era
uma opção viável financeiramente”, disse ele que, durante
a construção da casa, contou
com a ajuda da esposa, técnica em edificações. “O acabamento, os cortes das portas,
as partes hidráulica e elétrica... Tudo está sendo feito por
mim”, continuou.
A ousadia do jovem resultou
em novas descobertas. “No
processo, acabei conhecendo outras pessoas que estão
fazendo casas neste modelo

CUIDADOS.

Lar doce lar. Casa de Thales
Marcondes, na zona norte de
São José dos Campos
Arquivo pessoal

A arquiteta Romina Passos,
da BAP (Barsa Amado Passos)
Architecture & Design, reforça
que ao escolher este tipo de
sistema é importante que seja
contratado um especialista.
“Qualquer projeto precisa ser
aprovado. Existem normas
para ventilação, iluminação e
a base precisa ser revestida.
Hoje existem empresas específicas que comercializam esses
contêineres para a construção,
pois nem todos são viáveis
para isso”, alertou ela.
Ainda de acordo com a especialista, este modelo pode se transformar em um lar muito aconchegante se forem utilizados
recursos que melhoram o conforto térmico. “O contêiner é um
produto seguro, fabricado para
suportar ações climáticas e possui uma vida útil de aproximadamente 100 anos”, concluiu.
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Da Redação. Notícia boa

quando o assunto é conta de
luz! Agora, qualquer cliente pode optar por aderir à
chamada Tarifa Branca, que
permite o pagamento de valores diferentes do usual em
função da hora e do dia da
semana em que se consome
energia elétrica.
Mas vale o alerta: antes de
optar pela tarifa branca é importante que o usuário conheça o seu perfil de consumo,
pois se não houver economia
de energia elétrica nos períodos fora de ponta e intermediário o valor da conta de luz
pode subir.
No caso da EDP em São Paulo, que atende Vale do Paraíba
e Litoral Norte, a aplicação
da Tarifa Branca obedece a
três espaços de tempo: Ponta
(das 17h30 às 20h30), Intermediários (das 16h30 às 17h30 e
das 20h30 às 21h30), e Fora
de Ponta (das 21h30 e 16h30)
do dia seguinte. Aos finais de
semana e feriados, o consumo
será sempre considerado na
íntegra como Fora de Ponta.
Nas situações em que a tarifa
branca não está sendo vantajoso, o cliente pode retornar ao
sistema anterior. Para ter certeza que seu perfil é compatível, compare suas contas com
a aplicação das duas tarifas.
Para participar do programa é
obrigatório a formalização da
opção junto à distribuidora.
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TENDÊNCIA Os contêineres se transformaram em uma solução sustentável para construção de casas no início dos anos 2000

Beleza,
sofisticação em
casa contêiner
em Jacareí
da redação. Por falar em
contêiner, em Jacareí, uma
casa construída com o material de metal reúne beleza e
sofisticação, ao mesmo tempo em que equilibra arte e
movimento.
Trata-se da “Casa Nexus Container 4 You”, projeto do grupo Nexus. Nele, arquitetos assinam 29 ambientes. São, ao
todo, 1.870 metros quadrados
de área construída e 4.000
metros de área total. A casa
é a maior do tipo na América
Latina. No ambiente é possível conferir de perto os detalhes desse tipo de construção, que custa até metade do
valor de uma obra similar de
alvenaria. São suítes, áreas
de convívio, cozinha... O resultado impressiona.
Confira ao lado:

Cores. Living room, por Letícia Motisuki

Coração da casa. Cozinha,
por Mariana Lobo

Juventude. Suíte,
por Murilo Sgorlon

Convívio. Área Gourmet, por
Flávia Amado, Henrique Barsa
e Romina Passos

Aconchego. Suíte Master casal
e varanda, por Carolina Maluf
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