Salas

do piso
a beleza

Não há tapete felpudo, colorido ou
sofisticado que esconda um piso
inadequado. A composição da sala deve
partir do básico: bons acabamentos!
Por José Inácio Jr.

Na opinião do arquiteto
Sidney Quintela, o cimento
queimado é bem versátil:
vai desde projetos rústicos a
extremamente sofisticados
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Cimento queimado

Foto: Xico Diniz

O cimento queimado tem se destacado como acabamento em projetos atuais. Como nesta casa de praia assinada por Sidney Quintela, optar pelo material promove
limpeza visual, certo ar retrô e um toque de brutalidade.
O elemento foi perfeito, portanto, para complementar o
estilo rústico-contemporâneo da residência em Trancoso
(BA). Típico de construções modernistas, esse material,
de aparência homogênea e superlisa, casou com as linhas retas, formas geométricas, grandes vãos e decoração minimalista – característicos do trabalho executado
pelo escritório de Quintela. Para garantir uniformidade,
o cimento queimado foi aplicado, ainda, em paredes e
armários. Versatilidade é apenas uma de suas vantagens.
Outras qualidades são enumeradas pelo arquiteto: “Bom
preço, uniformidade e não há visualização de juntas”, diz.
Porém, algumas precauções são necessárias – a aplicação
do material deve ser cuidadosa, feita por equipe especializada, e é necessária manutenção regular. Ainda assim,
outro conselho: no caso da produção do material in loco,
o cimento deve ser escolhido cautelosamente, pois determinará a cor do piso. Também existe a opção de comprar
peças já prontas do artigo. Nesse caso, a uniformidade a
redução das manchas são garantidos.
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Salas

Madeira de demolição
O apartamento é contemporâneo, descolado, com bastante cor e algumas pitadas de regionalismo. O acabamento de madeira de demolição foi escolhido justamente
por combinar com essa estética, aquecendo os ambientes.
“Um piso ‘quente’ era prioridade. Os espaços seriam usados por toda a família, a intenção era que as crianças pudessem usar a sala da forma que quisessem”, explicam
Gabriel Magalhães e Luiz Cláudio Souza. Além do ganho
estético, os profissionais acreditam que esse material traz
aconchego para a sala de 20 m², permitindo um uso mais
despreocupado (andar descalço, deitar etc.). E um detalhe
pertinente: por vir de construções demolidas, essa madeira
é ecologicamente correta. O processo de extração e recuperação (além da alta procura) faz esse artigo se tornar
um tanto caro, cerca de 250 reais o m². Por se tratar de
um material natural, há necessidade de manutenção periódica, com aplicação de cera, para que a superfície não
se desgaste.
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Toda a sofisticação do mármore
tem seu preço: considerado um
piso de luxo, é um dos artigos
mais caros do mercado. Sua
natural nobreza combina com
ambientes de estilo clássico
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As pedras naturais exalam nobreza inigualável. Quando ganham uma
paginação especial, como a feita pelo
arquiteto Maurício Karam, a partir de
mármore preto e branco, aí, sim, demonstram toda sua elegância. O mosaico
imponente é uma das marcas registradas
do estilo clássico-contemporâneo adotado neste living de dois andares – sala
de jantar no piso inferior com 40m²; e
ambientes de estar em 140 m² no andar
superior do duplex.
Belo, mas exigente, o mármore requercuidados na escolha: “É preciso ter certificação sobre a chapa. Se possível, avaliar direto nas importadoras, a fim de ter
ciência de seus veios e cores”, revela Karam. Também é necessário tomar muito
cuidado no assentamento das peças e
impermeabilizá-la, para evitar manchas.
De fácil manutenção, porém, exige apenas água e sabão neutro. Jamais produtos abrasivos!
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Fotos: 1. Marcelo Magnani 2. Sérgio Israel

Mármore

Salas
O local para estudar e
usar o computador é
essencial para crianças
em idade escolar

Com valor equivalente ao
assoalho de madeira ipê, o piso
de bambu é uma alternativa
para quem não abre mão do
visual natural em sua sala

Porcelanato
O porcelanato é um piso muito elegante, prático e de
fácil manutenção. É um “básico moderno”, que vai bem
com tudo e, por ser “frio”, caiu no gosto geral. No caso das
versões retificadas (com as laterais bem lisas e perfeitas),
os benefícios são maiores ainda: com um rejunte pequeno
entre as peças (de até 3 mm), dá um aspecto mais uniforme, especialmente às áreas sociais, como nesta sala de 57
m². Por ser, em geral, bem neutro, realiza ótimas combinações com acabamentos variados. Assim, combinou perfeitamente com a proposta mais personalizada e temática desta
casa, habitada por orientais, que queriam manter referências japonesas na decoração. As placas foram combinadas
a mármore travertino, pedras, taboa, junco e madeira de
demolição, tudo na mais perfeita harmonia, graças a um
projeto de Feng Shui executado antes do projeto elaborado
pela arquiteta Lucia Helena Belini.
O tamanho das peças pode variar de padrão e isso influencia totalmente no visual conquistado e também no preço a
ser pago. Placas maiores criam ambientes mais homogêneos
e elegantes, e o valor aumenta em proporção a este resultado.
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Assoalho de bambu
O jovem casal queria revestimentos e pisos modernos, que resultassem em ambientes acolhedores
e com certa sofisticação. Também possuiam a expectativa de estarem, de alguma forma, ligados à
natureza. A arquiteta Lucia Helena Bellini tinha a
solução perfeita para as exigências: o assoalho de
bambu já era um velho conhecido de seus trabalhos
e foi proposto para a sala de 49 m² dos moradores. Além dos efeitos estéticos, a profissional revela
que esse piso tem outras qualidades: “Percebi que é
um material natural mais resistente que a madeira
e sei que é uma matéria-prima de fácil reposição
na natureza. Além disso, me agrada muito por sua
uniformidade e cor, próxima da madeira cumaru”,
considera Lucia. Outro benefício é que o fabricante
entrega o piso pronto (já resinado) e fica responsável pela instalação – com encaixe do tipo macho
e fêmea. Uma exigência feita pela empresa para
a instalação é que o contrapiso esteja muito bem
nivelado e seco. Os cuidados a serem tomados na
manutenção são os mesmos dos pisos de madeira:
não molhar, não arrastar peso sobre ele e não riscar.
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Fotos: 3. divulgação

O piso frio, claro e de fácil manutenção tem valores
muito variados no mercado. Única exigência: se
caírem líquidos coloridos sobre a superfície, a
limpeza precisa ser imediata, para evitar manchas

