
Formada por músicos, a família valoriza o bem-estar, o 
convívio social e recebe os amigos com bastante frequência. 
Sendo assim, o desejo era por uma área de lazer moderna,  
e funcional. 
Camila Gazola comandou a reforma e, em pouco mais de 
quatro meses, trouxe formas reais ao sonho dos moradores.
Para garantir a atmosfera contemporânea, a piscina ganhou 
um revestimento sofisticado e de tom marcante. “No primeiro 
momento, a cor preta para a piscina foi recusada. Mas quando 
mostrei a pedra Hitam negra, o encantamento foi imediato”, 
explica a arquiteta sobre o material natural, extraído de lava 
vulcânica e que, neste projeto, aparece em placas de 10 x 10 
cm. As linhas retas e leves da piscina, que mede 21 m², têm 
inspiração minimalista. As bordas são baixas, o banco submerso 
tem formato de L e a profundidade máxima é de 1,4 m.
O deck de madeira Cumaru com pergolado abriga um enorme 
e confortável sofá. Já as espreguiçadeiras, feitas de fibras 
sintéticas, estão sobre o piso rústico branco.

Projeto, Camila Gazola; revestimentos, Palimanan; móveis, Saccaro.

Pensando na 
privacidade dos 

moradores, o 
paisagismo foi 

ornamentado com 
cercas vivas e 

palmeiras altas
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O estilo contemporâneo agregado à rusticidade típica do 
interior baiano foi o que guiou Sidney Quintela durante a 
construção desta residência localizada na Praia do Forte, 
que priorizou materiais naturais, como o Eucalipto tratado e 
certificado de toda estrutura.
O arquiteto priorizou a integração das áreas da piscina, 
varandas e gourmet. “O pé-direito duplo e as aberturas 
gigantescas, que vão do piso ao teto, proporcionam uma 
relação direta entre as áreas interna e externa, favorecendo, 
além da integração, o aproveitamento da iluminação e 
ventilação naturais”, complementa Quintela.
O gramado, equipado com espreguiçadeiras e ombrelone, 
leva até a piscina, cujo formato de linhas orgânicas remete 
a um lago natural. Na área de 124 m² há espaço para as 
crianças na prainha com 0,5 m de profundidade; raia para 
natação com fundo de 1,4 m; e hidromassagem, para os 
momentos de relaxamento. Tudo revestido de pastilhas de 
cerâmica com diferentes tons de azul.

Projeto, Sidney Quintela; pastilhas, Atlas; madeira Eucalipto, Venturoli.

O tom de azul é 
rusultado de um 

composê de pastilhas 
cerâmicas e contrasta 

delicadamente com 
as bordas de granito 

Siena Levigado
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projetos

A construção da década de 1980 precisava ser repaginada e 
modernizada para receber a família com filhos adolescentes 
e oferecer uma completa e aconchegante área de lazer para 
desfrutarem junto aos amigos.
Algo raro em São Paulo, a casa não é rodeada prédios, o 
que permitiu que Renata Cafaro, responsável pela obra, a 
transformasse em um verdadeiro refúgio particular.
Partindo do jardim, a arquiteta acoplou varanda e cozinha 
gourmet, além de projetar o ponto alto do espaço: a 
piscina – de formato retangular, 60 m², deck molhado para 
espreguiçadeiras e revestimento de pastilhas de vidro (5x5 
cm) de diferentes tons de azul. A borda é de pedra São Tomé 
e foi feita sob medida com leve inclinação, o que impede a 
volta da água.
No entorno estão o deck de madeira Cumaru, um cantinho de 
descanso com rede e paisagismo com espécies tropicais e 
frutíferas, como a jabuticabeira anã, a amoreira e a pitangueira.

Projeto, Renata Cafaro; revestimentos, Atlas, Pedra Amazonas; marcenaria, Ama Marcenaria; 
iluminação, Smiled, Luminare; paisagismo, Martha Gavião, Paisagismo Mendonça, Green 

Wall Ceramic; móveis, Tok Stok, Lóeil Depósito Santa Fé.

Após a reforma, 
a antiga 
construção na 
cidade ganhou 
espaço de lazer 
com ares de 
refúgio no campo
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