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Após um dia estressante, que tal receber 
jatos de massagem tendo como cenário 
a natureza? Para quem gostou da ideia 
e procura um local acolhedor, um spa no 
jardim é uma excelente opção. Inspire-se! 
TEXTO: Daniel Keny   fOTOs: Divulgação

Relax ao
ar livre Spa no jardim

O desejo dos moradores foi o ponto de 
partida para a reforma na área externa, 
assinada pela paisagista Daniela Sedo. Com 
capacidade para sete pessoas, o modelo 
escolhido (2 x 2 m) tem cromoterapia, aque-
cimento elétrico e filtro UV, que permite 
manter a água durante dias. Ao lado do spa, 
espécies como a miniazaleia (Rhododendron 
catawbiense), a íris-azul (Iris germanica) e o 
lírio-da-paz gigante (Spathiphyllum ortgiesii), 
dividem espaço com as antigas, entre elas a 
primavera (Bougainvillea glabra), o guaimbê 
(Philodendron bipinnatifidum) e o antúrio 
(Anthurium andraeanum).
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ojardim revela infinitas possibilidades quando o as-
sunto é proporcionar bons momentos de convívio 
e relaxamento. E, para fugir do stress cotidiano 
nada melhor do que instalar um spa na sua área 
externa. Assim é possível criar um espaço acon-
chegante de lazer e descanso, com a vantagem 
de usufruí-lo até nos dias frios, graças às versões 
com água aquecida. 

Na escolha do local, tenha em mente um am-
biente tranquilo para ajudá-lo a relaxar. Outro pon-
to importante é em relação à estrutura da área. “É 
necessário ver as condições do quadro de energia, 

ter pontos de água e escoamento próximos, construir uma 
base de concreto reforçada, além de fechamentos laterais 
para esconder os equipamentos, mas com fácil acesso na 
manutenção”, aconselha a paisagista Daniela Sedo. “Em 
relação à base, ela precisa estar bem nivelada e sólida”, 
complementa Marcos Granado, diretor-presidente da 
Pretty Jet.

Ainda em relação à parte técnica, a arquiteta Jóia 
Bergamo ressalta a importância de a  instalação ser feita 
com no mínimo 1,5 m de distância de equipamentos metá-
licos ou elétricos, além de ter um sistema de aterramento 
adequado, evitando choques elétricos. “Por tratar-se  

Na casa de veraneio, assinada pela arquiteta 
Jóia Bergamo, o spa completa a área de lazer, 
proporcionando conforto e sofisticação aos 
encontros familiares. Além disso, a localização 
centralizada permite fácil acesso para todos 
que estejam ao seu redor. O modelo eleito 
tem capacidade para cinco pessoas e recebeu 
acabamento em Corian, da Siligram.
Para compor o espaço, a arquiteta optou por 
espécies de folhas grandes e altas, como as 
palmeiras-da-califórnia (Washingtonia filifera), 
a pata-de-elefante (Beaucarnea recurvata) e a 
palmeira-imperial (Roystonea oleracea). 
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de uma área molhada, pense também em produtos me-
nos escorregadios para instalar ao redor do spa”, indica o 
arquiteto Maurício Karam.

O espaço exigido para instalação varia de acordo 
com o modelo escolhido. “Mas não é preciso uma grande 
área, apenas o necessário para comportar o spa e, claro, 
o paisagismo e decoração desejados pelos clientes”, co-
menta Henrique Padovani, diretor da Henrimar Piscinas. 
Segundo Granado, há duas possibilidades, o spa com 
revestimento térmico instalado sobre o piso, que requer 
apenas o espaço das portas de manutenção livre e os em-

butidos ou semiembutidos, que precisam de pelo menos 
60 cm em toda a volta para o acesso aos equipamentos. 
Na manutenção, é preciso seguir as recomendações de 
cada modelo, como, por exemplo, manter o filtro limpo ou 
até efetuar o tratamento da água com produtos químicos.

Para o projeto paisagístico, Daniela indica plantas 
com folhas largas, como palmeiras, helicônias, alpínias 
ou espécies que fiquem abaixo da borda do spa. Entre 
as restritas, Granado aponta apenas as variedades 
com folhagens pequenas, que, plantadas próximo, que 
podem ocasionar o entupimento da motobomba.

Sob o pergolado de madeira, com cobertura 
de vidro, o spa, da Jacuzzi, promove uma 
continuação da ala da piscina, que concentra 
ainda duas duchas, sauna seca e área de 
massagem.  Além de incrementar ao espaço 
de lazer, o modelo era uma solicitação dos 
proprietários para o arquiteto Maurício 
Karam, responsável pelo projeto. 
Elaborada pelo paisagista Gilberto Elkis, a 
área verde incluiu buxinho (Buxus semper-
virens), jabuticabeira (Myrciaria cauliflora),  
palmeiras e primaveras.
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Acima, o projeto assinado 
pela designer de interiores 
Jacqueline Salomão Viana 
foi desenvolvido para a Mos-
tra Casa Cor de Minas Gerais. 
Embutido no deque, o Spa 
Radiance, da Pretty Jet, 
comporta até sete pessoas. 
O modelo, com sistema de 
filtragem e tratamento de 
água, tem entre os diferen-
ciais o seletor de ar, capaz 
de controlar a intensidade 
das bolhas. Na área verde, 
o espaço foi incrementado 
com flores e folhagens 
grandes, além de frutíferas 
como a jabuticabeira, que 
cria uma atmosfera ainda 
mais convidativa.
Ao lado, o deque em 
formato circular comporta o 
spa embutido, da Henrimar.  
Com seis dispositivos de 
hidromassagem, garante o 
conforto da família e exige 
pouca manutenção. A peça 
está posicionada do lado 
oposto ao jardim, mas man-
tém uma boa visão de todo 
o espaço externo.
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