piscina

Conforto e

rusticidade

Para integrar a piscina à casa em estilo contemporâneo,
os profissionais apostaram no uso da madeira
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Tanto a borda
quanto o interior
da piscina foram
revestidos com
cimento branco
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sta casa em um condomínio de
Trancoso, no litoral da Bahia, é a
prova de que conforto, sofisticação e
rusticidade podem andar lado a lado.
Para atender o desejo da família, que queria
uma moradia funcional, contemporânea e
em harmonia com o meio ambiente, os
arquitetos Sidney Quintela e Guido Ramos
elaboraram um projeto no qual a madeira é
presença constante.
A piscina em L com borda infinita é a
principal atração da área de lazer. “Ela conta
com uma raia de 25 m de comprimento x 3 m
de largura e tem linhas retas, para acompanhar

E

a geometria da residência”, explica Ramos.
A profundidade é a mesma em quase toda a
estrutura: 1,40 m. A exceção é a prainha, onde
a camada de água é de apenas 20 cm de
profundidade, para possibilitar a colocação de
cadeiras e espreguiçadeiras no local.
Os profissionais optaram pelo uso de
cimento branco estrutural para revestir o
interior e as bordas da piscina. Como o sol na
região é sempre forte, não foi necessário
recorrer a sistemas de aquecimento para manter
a água em uma temperatura sempre agradável.
Para completar, um sistema de iluminação led
possibilita curtir a piscina inclusive à noite.
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Móveis: Básica Home, www.basicahome.com.br

O deque de ipê que ladeia a raia
de natação é o lugar onde família e
amigos gostam de passar o dia. Por
isso, o espaço foi mobiliado com
espreguiçadeiras, mesas e ombrelones
confortáveis, todos da Básica Home.
Outra área de lazer muito
frequentada é a hidromassagem
climatizada de 6 m², com lugar para
até oito pessoas. “Ela foi revestida
com o mesmo material da piscina e
instalada em um patamar mais
elevado, próximo da área social”,
conta Quintela. Assim, a água que
transborda da hidro cai diretamente
na piscina.
O jardim é responsável por
integrar a área de lazer à casa. Entre
as espécies cultivadas destacam-se a
helicônia-tocha-de-ouro (Heliconia
psittacorum x spathocircinata
‘Golden Torch’) (1), o jasmim-manga
(Plumeria rubra) (2) e a tamareirade-jardim (Phoenix roebelenii) (3)
bordada por pingo-de-ouro (Duranta
erecta ‘Aurea’) (4).

Móveis confortáveis fazem do deque uma agradável área de convivência
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A hidromassagem fica em um patamar mais elevado e tem espaço para acomodar oito pessoas
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O gazebo
elevado garante a
permeabilidade do
solo e aproxima as
pessoas da mata

A passarela coberta
pelo pergolado está
em harmonia com o
estilo rústico e
sofisticado da casa

CAMINHOS PROTEGIDOS
A madeira é presença marcante nas passarelas que
ligam a casa principal à ala destinada aos hóspedes: o
deque é de ipê e o pergolado usado para encobri-lo
conta com estrutura de eucalipto e cobertura de pinus.
Para manter a permeabilidade do solo e garantir
um caminho plano, apesar do terreno em desnível, a
estrutura fica suspensa em relação ao solo – ela foi
estruturada sobre pilares de madeira com sapatas de
concreto armado. Uma das colunas de sustentação do
pergolado serve de suporte para a ducha ladeada por
moreia (Dietes bicolor) (1) e abacaxi-roxo

(Tradescantia spathacea) (2).
No final do corredor, a atração é um aconchegante
gazebo com vista para a Mata Atlântica que circunda
a propriedade. “É uma área de relaxamento que os
proprietários usam para praticar yoga e contemplar a
Natureza”, diz Quintela.
A cobertura de taubilhas – telhas artesanais feitas
com sobras de madeira – com forro de sisal, a
iluminação suave e as caixas de som criam um
ambiente intimista. O mobiliário se restringe a uma
espreguiçadeira fofoqueira dupla Tamanduá Bandeira.

Espreguiçadeira: Tamanduá Bandeira, www.tamanduabandeira.com.br

A ducha foi acoplada a uma das colunas do pergolado e o gazebo no fim da passarela serve de mirante
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Poltronas e bancos: Home Design Casual, www.homedesign.com.br
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Do espaço gourmet com sala de estar integrada é possível apreciar a piscina e o jardim que a rodeia

ÁREA DE REFEIÇÕES
O espaço gourmet foi construído próximo da
piscina e da hidromassagem e fica elevado em
relação ao jardim, proporcionando uma boa
visualização da vegetação.
O ambiente conta com churrasqueira de tijolos
refratários, bancada em aço inox, armários de madeira

e geladeira. O piso foi revestido com cimento
queimado e as paredes pintadas na cor terracota.
A mesa de refeições ladeada por dois bancos é de
demolição, para combinar com o estilo rústico da
casa. Já na pequena sala de estar integrada, a opção
foi por poltronas e bancos Home Design Casual.
Projeto: SQ + Arquitetos Associados, tel.: (71) 3333-7000, www.sidneyquintela.com.br
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