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Ninguém 
é de ferro

Retiro no inverno. 
O Juvet Landscape 
Hotel, na gelada 
região noroeste da 
Noruega, é cercado 
por uma riquíssi-
ma natureza, com 
direito a montanhas 
de neve, florestas e 
cachoeiras. Assinado 
pelo Jensen & Skod-
vin Arkitektkontor, 
o projeto explora a 
paisagem com mí-
nimas intervenções. 
Os vidros duplos são 
aplicados em finos 
perfis de alumínio, 
amenizando inter-
ferências e intensifi-
cando a experiência 
visual

De casas de veraneio a retiros na montanha, vidro 
é material soberano em projetos dedicados ao 

lazer e ao descanso

Vidro e lazer. Duas palavras que parecem casar-se perfeitamente no mun-
do da arquitetura e da decoração, sobretudo quando o intuito é relaxar. 
Prova disso não falta nos cada vez mais envidraçados projetos voltados 
para quem está em busca da tão sonhada pausa da correria diária. Inte-
grados, iluminados e visualmente desobstruídos, resorts, hotéis, retiros 
e casas de veraneio evidenciam quanto o vidro é elemento soberano em 
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Piscina interativa. 
No Resort Be Tulum, 
na costa mexicana, o 
arquiteto argentino Se-
bastian Sas optou pelo 
vidro nas bordas para 
criar o efeito de linha 
infinita entre o azul 
da piscina e o do mar. 
Outro intuito foi fazer 
da piscina um elemento 
interativo, ao permitir 
que as pessoas sejam 
vistas nadando

Dos quartos do Be Tulum, vista desimpedida para 
a piscina, rodeada pela vegetação típica da costa 
caribenha

momentos de conforto e descontração. 
Diversos em suas propostas, em geral tais projetos vol-
tam-se a um benefício principal: a chance de se desligar 
da rotina e “esquecer da vida”. “Em suas férias, as pes-
soas geralmente procuram novas experiências e lugares 
diferentes daqueles a que estão acostumadas no dia a 
dia. O vidro é o único elemento de um ambiente que 
favorece a interação visual entre um quarto de hotel, por 
exemplo, e a paisagem deslumbrante dos Alpes suíços, 
ou entre uma casa de praia e o mar”, observa o gerente 
de marketing da Cebrace, Remy Dufrayer. 
Que o vidro é considerado um dos mais nobres mate-
riais da arquitetura moderna, capaz de conferir beleza 
e sofisticação inigualáveis, isso já não é mais novidade. 
Associado porém às mais recentes tecnologias de con-
trole solar e a sistemas avançados de instalação, o mate-
rial torna-se alvo número 1 em aplicações cujos benefí-
cios vão muito além da estética, sem abrir mão dela em 
momento algum. “Fruto de anos de desenvolvimento 
tecnológico, o vidro passou a ser um recurso primordial 
em todos os tipos de projeto”, comenta o engenheiro 
Ricardo Macedo, da Hedron, empresa especializada na 
aplicação arquitetônica do vidro. “Trata-se de um mate-
rial sem similar, do qual se tira proveito em uma infini-
dade de circunstâncias.” Fo
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Seja em retiros na montanha, 
estações de inverno ou casas 
de veraneio, o que se vê mun-
do a fora é um uso irrestrito do 
material, que, invariavelmente, 
reúne soluções ideais de inte-
gração entre os espaços inter-
nos e externos, propiciando 
vistas panorâmicas, iluminação 
abundante e conforto térmico. 
Normalmente o intuito cen-
tral é harmonizar cada aspecto 
do projeto com seu entorno e 
permitir aos usuários uma ex-
periência de interação plena e 
irrestrita com a paisagem em 
qualquer espaço ocupado, seja 
ele interno ou externo. “De pa-
redes e divisórias a grandes fa-
chadas e claraboias, o vidro traz 
luz e energia para dentro dos 
ambientes”, ressalta Macedo. 

“Na arquitetura moderna já se 
tornou praticamente impossí-
vel pensar em conforto, lazer e 
descontração sem associar es-
ses atributos ao uso do vidro”, 
diz a arquiteta Anna Rezende, 
coordenadora do curso Design 
de Interiores, da Universidade 
Anhembi Morumbi. “Em áreas 
de lazer internas, por exemplo, 
os vidros aumentam a sensação 
de liberdade e amplitude”, co-
menta. A par disso, a arquiteta 
Cristiane Schiavoni lembra que 
os vidros estão cada vez mais 
resistentes e seguros. “Isso pos-
sibilita que sejam usados em 
vãos cada vez maiores, confe-
rindo imponência ao projeto. 
Adicionalmente, tratamentos 
antirraios UV permitem sua 
aplicação em coberturas e fe-

Esquadrias da Tecnofeal suportam grandes 
folhas de vidro em casa de férias no Guarujá

Complexo de águas 
termais instalado nos 
Alpes Austríacos, o 
Aqua Dome Thermal 
Resort é exemplo da 
versatilidade aplicativa 
do vidro em resorts. 
O material rouba a 
cena por toda parte, 
em fachadas na cúpula 
piramidal que cobre as 
piscinas internas, nos 
guarda-corpos e fecha-
mento dos chalés, em 
elementos decorativos, 
divisórias, no jardim 
de inverno e até nas 
lareiras. Além da vista 
panorâmica, ganhos 
em incidência lumino-
sa e conforto térmico 
foram os benefícios 
principais propiciados 
pelo material
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Retiro no verão. 
Concluída no ano 
passado, a Summer 
House é uma casa de 
veraneio erguida na 
cidade de Storfjord, 
na Noruega. Os ar-
quitetos do Jensen & 
Skodvin Arkitektkon-
tor previram terraços 
envidraçados por 
toda parte, para que 
fossem banhados 
pelo sol em dife-
rentes horas do dia. 
Instalados entre as 
árvores, entre vigas 
de madeira, eles inte-
gram perfeitamente a 
casa com a natureza 
ao redor. Adaptada 
à topografia, uma 
extensa superfície de 
vidro parece brotar 
da montanha de pe-
dra ao lado da casa, 
transformada pelos 
arquitetos em uma 
das paredes da sala

“Em regiões quentes, a utilização de 
vidros de proteção solar é uma ten-
dência e uma necessidade” 
chamentos diversos, com o 
conforto térmico adequado.”

Para cada necessidade

Portas, janelas e grandes 
superfícies – fixas ou mó-
veis –, fechamentos de áre-
as de convívio e de grandes 
vãos, bay-windows, cercas, 
guarda-corpos, bordas e 
fundos de piscina, paredes, 
banheiras e spas com vista 
panorâmica, varandas e ter-
raços. A lista parece não ter 
fim para citar as tendências 
mais comuns nos projetos 
atuais destinados ao lazer e 
ao descanso. “Hotéis, resorts 
e casas de temporada terão 

necessidades específicas de 
aplicação de acordo com o 
uso, mas o que vai definir 
isso, de fato, é a região em 
que forem erguidos”, obser-
va Macedo. 
Para uma correta utilização 
do vidro, lembra o arquite-
to Sidney Quintela, deve-se 
levar em conta o clima e su-
as mudanças sazonais para 
especificar as características 
técnicas mais indicadas. “É 
muito comum, em regiões 
quentes, que ambientes en-
vidraçados se tornem ver-
dadeiras estufas”, comenta o 
arquiteto, autor de projetos 
em regiões de altas tempera-
turas, como o Nordeste e o 

Centro-Oeste.
De fato, uma das princi-
pais funções do vidro está 
ligada ao conforto térmi-
co. “Em regiões quentes, 
a utilização de vidros de 
proteção solar é uma ten-
dência e uma necessidade”, 
ressalta Remy Dufrayer, da 
Cebrace. “O vidro é um 
elemento-chave nesse as-
pecto, uma vez que pode 
reduzir a temperatura in-
terna em até 10 graus, ca-
so do Habitat, da Cebrace, 
por exemplo”, comenta o 
gerente. “Já no caso de re-
giões mais frias, como esta-
ções de inverno, é comum 
recorrer aos vidros duplos, 
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ou insulados”, acrescenta. “Por con-
tarem com câmara de gás entre as 
chapas, esses vidros aliam confor-
to térmico e acústico, preservando a 
desejada integração visual”, aponta o 
arquiteto Gil de Camillo. 
Os vidros de controle solar são tam-
bém indicados para regiões frias, diz 
o gerente de arquitetura da Guardian, 
Lamartiny Gomes. “No caso dos vidros 
Low-e, ou baixo-emissivos, a conduti-
bilidade térmica é menor, o que permi-
te a entrada de calor por meio de radia-
ção solar e inibe sua saída. A aplicação 
em unidades insuladas potencializa o 
benefício”, explica o gerente. “Com di-

ferentes fatores de reflexão solar, que 
filtram determinadas faixas de luz e ca-
lor, os vidros baixo-emissivos garantem 
um resultado final do envidraçamento 
totalmente controlado e dimensionado 
para cada projeto.” 
Entre as linhas da Guardian, Gomes 
cita os vidros SunGuard e ClimaGuard 
como os mais indicados para ambien-
tes que requerem conforto térmico e 
controle de transmissão luminosa. “O 
UltraClear, por sua vez, é um vidro 
com baixos teores de ferro na composi-
ção, favorecendo a máxima transparên-
cia e garantindo neutralidade na aplica-
ção de cor.”

Seguros e versáteis 

Para o diretor geral da beneficiadora 
Conlumi, o envidraçamento voltado ao 
entretenimento é o que mais exige dos 
transformadores em matéria de tecnolo-
gia e sofisticação. “Segurança e conforto 
estão em primeiro lugar para essa mo-
dalidade”, diz o diretor.  Além de fatores 
como grau de reflexão interna e exter-
na, índice de transmissão luminosa e de 
isolamento termoacústico, a escolha do 
vidro deve considerar os níveis de segu-
rança exigidos pelas normas da ABNT 
para cada tipo de aplicação. “Em instala-
ções auto-portantes internas, por exem-

Na Nova Zelândia, 
os designers do Fat 
Hippo Design Group 
usaram vidros duplos 
de tom esverdeado 
para potencializar 
a beleza visual da 
água e da neve ao 

longo das estações. 
Em plena comunhão 
com o cenário ao re-
dor, a casa de férias 
é transparente nas 

faces frontal e trasei-
ra, permitindo que 

se contemple a vista 
através dela. Instala-
das em esquadrias de 
alumínio, as chapas 

são fixas na fundação 
de concreto abaixo 

do nível do chão

Delimitando a 
área de piscina, 

muro de vidro 
abre vistas para 

o belo mar de 
Ipanema, em 

projeto sob 
responsabilida-

de da Hedron 
Engenharia

Rústico e moderno 
dialogam em casa de 
campo assinada pela 
arquiteta Cristiane 
Schiavoni. Vidros 
temperados aplica-
dos em estrutura 
de inox reforçam 
o espírito jovem e 
arrojado do projeto
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Um design icônico, que tradu-
zisse a essência da paisagem da 
Tasmânia, na Austrália, foi o alvo 
dos arquitetos do Circa Morris 
Numm Associates na concepção 
do resort Saffire Freycinet. Or-
gânica, a edificação busca forte 
conexão com o mar, as dunas de 
areia e as montanhas por meio 
dos contornos ondulados de suas 
paredes de vidro

“Segurança e conforto  
estão em primeiro lugar  
para essa modalidade”

plo, em que o principal requisito é a total transparência 
sem a necessidade do caixilho, os vidros temperados de 
segurança são os mais indicados”, informa Macedo, da 
Hedron. “Já em casos em que o rompimento pode resul-
tar em acidentes, como em pisos, coberturas e guarda-
-corpos, os vidros devem ser laminados, multilaminados 
ou ainda laminados e temperados.”
Quanto aos materiais que compõem as estruturas de fi-
xação, a escolha mais comum costuma ser pelas esqua-
drias de alumínio. “Dependendo do tamanho do vão, há 
necessidade de uma estrutura auxiliar de aço ou madei-
ra”, observa o engenheiro da Hedron. “O alumínio é um 
grande aliado nesse processo, pelo seu baixo custo, le-
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Erguida à beira de um penhasco em Dakar, no Senegal, a imponente 
Cliff House, do Saota Architects, é brindada com uma deslumbrante 
vista para o Oceano Atlântico. Sofisticada e contemporânea, a arqui-
tetura é marcada por ambientes integrados e amplas portas de cor-
rer de vidro, responsáveis por unir os espaços internos à piscina. No 
terraço, guarda-corpos transparentes preservam o design moderno 
e a vista panorâmica

veza e resistência à corrosão. fator 
importante no caso de ambientes à 
beira-mar”, aponta. Claudio Passi, 
da Conlumi, concorda quanto às 
vantagens das esquadrias de alu-
mínio. “Quando se trata de isola-
mento térmico e acústico, no en-
tanto, as de PVC oferecem melhor 
desempenho”, acrescenta. 
Cada vez mais recorrente, tam-
bém, tem sido o uso do vidro em 
projetos de piscinas, tanto em vi-
sores como em bordas inteiras ou 
até mesmo no fundo. “O vidro é 
um material com características 
mecânicas conhecidas e pode per-
feitamente ser usado como piso 
ou fundo de piscina, vigas laterais, 
paredes etc.”, diz Macedo. “Porém, 

como é um material que pode se 
quebrar, deve-se usar um coefi-
ciente de segurança bastante alto 
quando ao calcular  o dimensiona-
mento. Outro detalhe importante: 
o caixilho deve ser de inox e o sis-
tema de vedação cuidadosamente 
projetado e executado.”

Conforto e interatividade

Exemplo emblemático das múl-
tiplas possibilidades de aplicação 
do vidro em resorts, o Aqua Dome 
Thermal Resort é um complexo 
termal situado no coração dos Al-
pes Austríacos. Brindado por uma 
vista paradisíaca das montanhas 
em todas as direções, o projeto faz 

Tradição e modernidade 
que fazem a diferença.

Tel.: (11) 2291.4611 / 2693.6331
www.terravidros.com.br
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A melhor qualidade e atendimento em vidros de 
segurança e controle solar para a Construção 
Civil, vidros blindados automotivos, vidros 
blindados comerciais e residenciais, vidros 
temperados, laminados e curvos, além de várias 
opções em box e espelhos.

anuncio tsc vidros 7x27cm escolhido.indd   1 30/01/2014   11:07:08
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Efeito voyeur. Na costa mediterrânea da Espanha, a Jellyfish 
House chama a atenção pela arrojada piscina instalada no 
piso superior. Enquanto o fundo envidraçado espalha refle-
xos pela casa, uma lateral transparente expõe os movimen-
tos de quem está nadando

Com um formato simples e retangular, a Villa Överby 
ocupa um platô no topo de uma montanha rochosa 
em Estocolmo, na Suécia. Os vidros insulados que 
envelopam três de suas faces permitem contemplar 
a baía e o pôr do sol de dentro da casa. Instaladas 
em sistema structural glazing, as unidades insuladas 
contam com vidros Optiwhite na camada externa e 
vidros de controle térmico na camada interna, para 
evitar condensação

uso extensivo do vidro em variados ambientes e insta-
lações especialmente projetadas para o relaxamento. É 
o caso do SPA 3000, área que abriga os chalés e conta 
com fachadas envidraçadas de mais de 8 m de altura. 
“Os vidros estão por toda parte, na fachada, nas cúpu-
las termais, nos guarda-corpos da piscina, no Spa e no 
fechamento dos chalés, em elementos decorativos, divi-
sórias, no jardim de inverno e até nas lareiras”, afirma 
Dagmar Kofler, gerente de marketing do empreendi-
mento, cujo projeto arquitetônico é assinado pelo escri-
tório austríaco Schnögass+Nußbaumer Ziviltechniker. 
“Criamos um desenho aberto, com domos de vidro no 
fechamento das piscinas de água térmica, para propiciar 
vista panorâmica das belas montanhas de Ötzal, além de 
garantir alto grau de incidência luminosa”, afirmam os 
arquitetos. Os vidros temperados de segurança de alto 
desempenho são fornecidos pela Gig Holding.   
Em Marbela, na costa mediterrânea da Espanha, uma 
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casa de veraneio recém-inaugurada 
pelos arquitetos holandeses do Wiel 
Arets Architects chama a atenção pela 
ousadia com que abusou do material 
em diversas e arrojadas aplicações, en-
tre as quais se destaca o impressionante 
fundo da piscina que, instalada no piso 

superior, com vista para o mar, interage 
de forma única com o andar de baixo, 
produzindo belos reflexos azul tur-
quesa por toda a casa quando banhada 
pela luz solar. “O vidro também apare-
ce em uma das laterais da piscina, na 
qual foi instalada uma chapa de 6 cm 

de espessura, e marca presença por to-
da a residência, em grandes portas de 
correr, fechamentos, painéis estrutu-
rais, nichos corredores, promovendo 
plena difusão da luz solar por todos os 
ambientes”, diz o arquiteto Wiel Arets, 
chefe da equipe responsável pelo proje-

Na Home Spa, na Eslováquia, os arquitetos do Architekti optaram por perfis de 
suporte mais leves e sutis, de modo que neutralizassem as barreiras entre o interno 
e o externo. O vidro impera nas portas e fechamentos de grandes dimensões, 
destacando-se ainda em uma claraboia instalada na área da piscina interna

Obra dos arquitetos uruguaios Martin Gomez e Gonzalo 
Veloso, a casa de veraneio La Boyita, em Punta Del Leste, 
é o lugar do sonhos para quem busca paz e tranquilidade. 
À beira mar, o projeto teve como norte a valorização dos 
melhores ângulos visuais, sem deixar de lado a proteção das 
áreas internas. Além da vista panorâmica, as portas de correr 
envidraçadas criam transição fluida entre os ambientes
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to. “A parede de vidro cria um espetacu-
lar efeito ‘voyeur’, permitindo para quem 
está na sala assistir às pesssoas nadando.” 
Transparentes e semi-refletivos para mi-
nimizar os efeitos solares, os vidros foram 
fabricados pela Saint-Gobain Glass. 
Outro exemplar de resort luxuoso em 
que o vidro cumpre papel de destaque 
é o Hotel Boutique Be Tulum, na Rivie-
ra Maya, região da costa mexicana ba-
nhada pelo mar do Caribe. “Decidi usar 
vidro na borda da piscina pelo efeito vi-
sual que o material confere nesse tipo de 
aplicação. Neste caso, ele criou uma li-
nha infinita entre o azul da piscina e o do 
oceano, efeito que pode ser apreciado do 
deck”, diz o autor do projeto, o arquiteto 
argentino Sebastian Sas, do Sas Architect. 
“Além disso, acho interessante explo-
rar o uso do vidro em diferentes níveis, 
possibilitando com que se possa  ver as 
pessoas nadando e brincando na água e 
transformando a piscina em um elemento 
interativo e protagonista no projeto.” 

Situado nos pitorescos vales de Khandala, na Índia, o Monsoon Retreat, do 
Abraham John Architects, oferece tudo o que se pode esperar de um retiro 
nas montanhas. Rodeada pela piscina, a sala de estar funciona como um 
deck fechado com portas sanfonadas de vidro em todas as faces, formando 
uma espécie de ilha transparente. Os limites entre o interior e o exterior são 
dissolvidos pelo fechamento em vidros extra clear laminados e temperados. 
O material também marca presença em divisórias, guarda-corpos e em um 
skylight que funciona como piso do terraço

“A parede de vidro cria um 
espetacular efeito ‘voyeur’, 
permitindo para quem está 
na sala assistir às pesssoas 
nadando”
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Com um arsenal de hotéis, retiros e casas 
de férias no portfólio, os arquitetos italia-
nos do Architrend são adeptos incondicio-
nais do vidro em seus projetos. “Como nos-
so foco é sempre criar extensas superfícies 
transparentes e espaços vibrantes, nossa 
linguagem arquitetônica recorre ao vidro 
em todas as circunstâncias”, dizem. “A ar-
quitetura moderna é dominada por trans-
parência, e é claro que o vidro se torna 
cada vez mais presente nos projetos con-
temporâneos, desempenhando tanto fun-
ções decorativas como estruturais.”  
Já na Home Spa, na Eslováquia, os arquitetos 
do Architekti optaram por perfis de suporte 
mais leves e sutis, de modo que tornassem as 
barreiras entre o o interno e o externo menos 
perceptíveis. O sistema de fixação emprega-
do para os vidros da fachada foi o austríaco 
JOSKO, formado por esquadrias de alumínio 
e madeira invisíveis. O objetivo central foi 
criar um local voltado exclusivamente para 
relaxar. “A mais importante contribuição do 
vidro é nos conectar com o entorno, preser-
vando o conforto do ambiente interno”, diz o 
arquiteto Matúš Polák, da equipe à frente do 
projeto, que utilizou ao todo cerca de 150 m2 
de vidros, todos triplos insulados, com alto 
desempenho térmico. 

Os italianos do Architrend são adeptos incondicionais do vidro em seus 
projetos, entre os quais figura uma série de hotéis, retiros na montanha 
e casas de veraneio marcadas por contínuas e extensas superfícies de 
vidro. É o caso da pousada Villa Carlotta, em Ragusa, na Sicilia. Os dois 
níveis da construção são interligados por uma sala com pé direito duplo 
e altas paredes de vidro fixadas por estruturas de aço. Do lado de dentro, 
destaque para a escada com guarda-corpos de vidro esverdeado

“A mais importante contribuição 
do vidro é nos conectar com o 
entorno preservando o conforto do 
ambiente interno”
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