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19,10 m²
Em Salvador, BA, o modelo de concreto armado criado pelo escritório

SQ + Arquitetos Associados, da mesma cidade, é o ponto de encontro

nas comemorações por sua posição estratégica que integra o living

e o espaço gourmet. Com pedra Hijau que reveste o interior e borda

de granito Verde Ubatuba, a piscina tem 1,50 m de profundidade e

garante muita diversão. 

15,60 m²
Para não dispensar o lazer nos dias frios, Tenreiro criou uma estrutura

aquecida na medida exata para diversão com hidromassagem e 1, 40

m de profundidade, em Pedreira, SP. Construída com estrutura mista

de concreto e alvenaria, o interior recebeu pastilhas (Jatobá), bordas

de granito branco jateado (Marmoraria Santo Antônio) e ao redor

mármore (Anticatto) e deque de madeira cumaru (IndusParquet). 

[4]

[3]

42-45 Construção.qxp_Base PC  6/23/15  10:13  Page 45



32|Piscinas & Churrasqueiras

Paisagismo

Pelas 
paredes
SAIBA QUAIS ESPÉCIES SÃO AS MAIS INDICADAS
PARA INTEGRAREM ÁREAS DE LAZER COM PISCINA

Para deixar o espaço de lazer ainda mais refrescante e de quebra inserir a natureza dentro

de casa, uma opção muito utilizada por arquitetos e paisagistas é a parede verde. Próxima à

piscina, deve incluir espécies adequadas para não sujar a água ou causar outros transtornos na

manutenção do espaço. A paisagista Kátia Neves, do Rio de Janeiro, RJ, indica plantas como

aspargo (Asparagus densiflorus Sprengeri), russélia (Russelia equisetiformis) e liríope (Liriope

spicata). “Elas se adaptam bem a áreas reduzidas, suportam o sol pleno do ambiente externo -

desde que a irrigação seja bem planejada - e a manutenção é simples, assim como a adubação.

Além disso, não costumam perder as folhas, o que não prejudica o visual em bordas de piscinas”,

avalia a profissional. Confira alguns ambientes onde natureza e lazer estão integrados perfeitamente. 
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Por todo o comprimento
A piscina projetada pelo arquiteto Andrés Remy, de Buenos Aires, Argentina, ganhou paisagismo

elaborado por Matilde Oyharzabal, da mesma cidade. De acordo com a profissional, a ideia do projeto

paisagístico foi criar um “coração verde em uma casa moderna e minimalista, onde predominam linhas

retas e materiais frios”. A residência localizada em Acassuso integra piscina com raia para natação

cercada por um deque de madeira. Acompanhado a estrutura ao longo de todo o seu comprimento,

há uma fileira de jasmim-estrela (Trachelospermum jasminoides) guiada verticalmente por tensores. 

Colorido
Criado pelo escritório Sesso & Dalanezi, de São Paulo, SP, o jardim vertical próximo à piscina se destaca

pelas cores das espécies incluídas.  Com a proposta de amenizar a presença dos muros no espaço, a

estrutura principal ganhou revestimento Oxyden (Castelatto) e paisagismo vertical com espécies de

peperômia (Piperaceae), véu-de-noiva (Gibasis pellucida), lambari (Tradescantia zebrina) e dinheiro-

em-penca (Callisia repens). Para recebê-las, foi feita uma estrutura de ferro para fixação dos vasos. No

dia a dia, “o ideal é regá-las corretamente, de acordo com a espécie, e podar conforme o crescimento”,

indicam os profissionais do escritório da capital.
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