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a eXeCuÇÃo da piscina 
de borda infi nita, re-
vestida por pastilhas, 
exigiu mão de obra 
especializada. o ma-
terial precisou ser 
bem assentado para 
evitar que, em algum 
ponto, a cascata fi -
casse desnivelada e 
não funcionasse.

Texto: débora borges  
Fotos: lucas fonseca

privilegiada
Terreno em declive defi ne construção de 

casa em três níveis e com a varanda do lazer 
voltada para a bela vista do condomínio

A casa de veraneio da família paulistana tinha endereço 
praticamente certo: um condomínio, em Bragança Pau-
lista, que conta com campo de golfe e área de hipismo. 

Mas o terreno foi escolhido apenas depois do aval da arquiteta 
Crisa Santos. A profi ssional soube evitar que a vista se resu-
misse à casa do vizinho. O lote em declive exigiu o escalona-
mento da casa, prevendo a varanda de lazer em seu ponto mais 
alto. “Com isso, o projeto privilegiou a área de lazer, com total 
visualização do entorno”, aponta Crisa.

A obra seguiu sem muitos contratempos. Após sondagem 
do solo, limpeza, terraplanagem, foi feita a locação, gabarito 
e escavação de estacas.

Entre os terrenos disponíveis no condomínio, 
escolhemos um de esquina, para não fi carmos 
confi nados e termos a possibilidade de trabalhar 
o escalonamento do projeto.

Crisa santos

construção

Vista mais que
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Em seguida, foi executado o alicerce - estrutura baldrame, 
pilares, vigamento, paredes de contenção, necessárias para 
vencer desníveis, e lajes. Tudo de acordo com os três pavimen-
tos preestabelecidos e com o projeto paisagístico. “Quando 
tratamos de uma residência desse porte, pensamos sempre que 
o paisagismo deve estar atrelado à execução de obra, principal-
mente quanto ao plantio de árvores de grandes portes.”

Já nessa etapa, portanto, foi feito o plantio de árvores e o 
poço artesiano. “Tivemos uma boa experiência com a execu-
ção de uma cisterna que recebe água do poço artesiano, para 
uso de irrigação do jardim e da casa em geral. A solução fica 
enterrada no jardim, na área do pomar”, revela a arquiteta. 
Para economia de energia, também foi instalado sistema de 
automação na iluminação.

A estrutura convencional com laje de isopor reduziu a 
carga nas fundações, representando economia, otimização no 
tempo da obra e facilitando o recorte para tubulações. Todas as 
paredes que servem como muro de arrimo foram impermeabi-
lizadas. Isso encareceu o projeto, mas agradou ao proprietário, 
insatisfeito com infiltrações na casa onde mora, em São Paulo.

Para além do deque de madeira Cumaru, a pedra mineira 
branca se destaca como revestimento de piso externo. a solução 
integra os ambientes e oferece sensação de continuidade em 
relação aos paredões com a canjiquinha. o mesmo material foi 
escolhido para a varanda que garante a vista do entorno. 

os Painéis de madeira cedro-rosa da fachada servem para “es-
conder” as janelas dos banheiros das suítes. móvel e modular, a 
alternativa torna simples a manutenção. Toda madeira exposta 
ao tempo recebeu duas demãos de stain e outras três de verniz 
marítimo para assegurar durabilidade extra.

na faChada, como em todas as paredes que receberam pedra 
canjiquinha, a superfície foi previamente impermeabilizada, 
para evitar que o material poroso permitisse a passagem de umi-
dade. as esquadrias de alumínio, além de terem vida longa, con-
ferem um ar contemporâneo ao conjunto.
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O fechamento de paredes de alvenaria e telhados foi a última 
etapa construtiva, antes da instalação de elétrica e hidráulicas e 
da preparação das superfícies que receberiam acabamentos. O 
telhado é de telha galvanizada trapezoidal sanduíche. Com estru-
tura simples, metálica, a solução térmica e acústica é de prática 
manutenção. O beiral de madeira faz com que o resultado se as-
semelhe ao de telhas cerâmicas. Uma calha central garantiu eco-
nomia nas tubulações de captação de água. Os revestimentos em 
geral não ofereceram dificuldade na aplicação. Apenas as esqua-
drias, previstas inicialmente em madeira, foram executadas com 
alumínio, para evitar demanda excessiva de manutenção futura.

A montagem da casa de máquinas da piscina, colocação 
de rufos, execução de monocapa externa, pintura interna, cal-
çamento, finalização do paisagismo, colocação de luminárias, 
louças e metais, deque, guarda-corpos, revisão geral e limpe-
za pós-obra encerraram os trabalhos.

“Conseguimos fazer uma casa de veraneio e de campo como 
uma extensão da residência da família. Em um futuro próximo, 
o local se tornará a moradia definitiva do casal, com um único 
filho. Por isso, buscamos trabalhar com espaços generosos e que 
se integrassem, o oposto do local onde vivem hoje.” u

na Cozinha, a monotonia é quebrada pe-
las bancadas de granito café imperial. 
Piso e paredes receberam porcelanato. 
a marcenaria sob medida mantém o am-
biente organizado.

a esCada CaraCol faz o acesso ao pavi-
mento superior. Com estrutura de chapa 
metálica e pisadas de madeira cumaru, 
a peça teve de ser montada no local. fo-
ram três meses de trabalho, incluindo 
execução da estrutura, preparação para 
pintura, primeiras demãos, colocação da 
madeira, tratamento dos degraus e pin-
tura final. Como foi usada tinta automo-
tiva, foi preciso recorrer a mão de obra 
especializada e isolar a área, simulando 
uma câmara de pintura.

a lareira foi esColhida de forma que 
pudesse ser usada tanto no estar inter-
no quanto na varanda. o modelo a gás 
foi escolhido pela praticidade na insta-
lação e por não produzir fumaça, evi-
tando desconforto durante o uso. uma 
manivela controla o subir e descer dos 
vidros laminados temperados que se-
param os ambientes.

a CoberTura do Corredor de acesso do ambiente de jantar 
para a sala de ginástica foi feita em alumínio com vidro tempera-
do 10 mm. a escolha se deu em função de a área receber rajadas 
de vento, que exigiriam muita manutenção para evitar vazamen-
tos no caso do uso da madeira, por exemplo. 

no banho do Casal, as pastilhas de vi-
dro contrastam com o branco do piso em 
porcelanato e das bancadas de marmo-
glass. o conforto é garantido pelo spa 
com vista para a área externa.
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Planta Pavimento SuperiorPlanta Pavimento Térreo

Planta Pavimento Inferior

Confira quem fez
Projeto: Crisa Santos Arquitetos
Construção: Construtora Roberts
Colocação de pastilhas: JHE
monocapa: Quartzolit
Pedra mineira, canjiquinha e arenito: São Tomé das Pedras
irrigação: Hidrossistemas
Piscina: JCQ
iluminação piscina: Light tech
automatização da iluminação: Italysat
Granitos e marmoglass: Muiraquitan
Churrasqueira e lareira: Construflama
espelhos: Guardian
sauna: Pool Shop
ferragens e esquadrias: Altero e Metalferco
impermeabilização: SI Solução
Pastilhas: Vidro Real e Colormix
Porcelanato e revestimento: Eliane
Piso taco palito: Indusparquet
esquadrias de alumínio: Proall e Esquadralum
esquadrias de madeira: Mobília Brasil
Poços artesianos: Consult
Telhas galvanizadas: Eternit

na faChada volTada Para os fundos podem-se notar as su-
ítes do filho e do casal no pavimento superior. Com visão privi-
legiada do entorno e do pôr-do-sol, as varandas receberam pai-
sagismo que oferece impressão de continuidade em relação ao 
jardim do térreo. 

No terreno de 3 mil m², a casa construída tem uma área total de 1,5 

mil m², contando com a piscina. O pavimento térreo, com 977 m² e 

pé-direito de 3,5 m, conta com hall, estar, jantar e home theater inte-

grados, varanda, além de escritório, atelier, uma suíte para hóspedes, 

lavabo, copa, cozinha e área de serviços. No andar superior, os 323 m² 

acomodam cinco suítes e a rouparia. O inferior, 200 m², foi destinado à 

garagem, estacionamento, sala de ginástica e sauna. Esses dois pavi-

mentos têm pé-direito de cerca de 3 m.


