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A
piscina é a peça central da área de lazer desta

casa no interior de São Paulo. Cercada por um

amplo solário e pelo jardim tropical, ela foi

estrategicamente posicionada de modo a se

integrar à residência e à área da churrasqueira.

O projeto arquitetônico ficou a cargo do arquiteto

Maurício Karam, que criou inúmeros ambientes de

estar no entorno da estrutura. Quem quer tomar sol

pode se deitar em uma das espreguiçadeiras ou sentar

no extenso banco de madeira encaixado em um vão na

mureta de pedra. Para quem prefere a sombra, as

opções são se proteger sob os ombrelones ou recorrer

ao pergolado do espaço gourmet, de onde é possível

acompanhar tudo o que acontece na piscina. 

No paisagismo, Gilberto Elkis usou espécies de

portes e texturas distintos para criar um jardim

sofisticado e sem exageros, bem ao estilo da casa.  
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Piscina, espaço gourmet e varanda interagem
para proporcionar o máximo de lazer aos moradores

O jardim tropical e
múltiplos ambientes
de estar circundam 

a piscina
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RÚSTICA E SOFISTICADA
A piscina tem como principal função o lazer e o

relaxamento, mas nada impede seu uso para a
prática de esportes. Para ficar com a água em tom
semelhante ao do mar, ela foi revestida por pedra
Hijau, da Palimanan. Importando da Indonésia, o
material é um quartzo esverdeado rústico, resistente
e antiderrapante.

No solário a opção foi pelo uso de mármore
travertino, para contrastar com o verde do jardim e
da piscina. Sobre ele foram dispostos
espreguiçadeiras e ombrelones de cores neutras, o
que traz sofisticação ao espaço. “Escolhi peças
marrons, beges e pretas para combinar com a

decoração country chique da casa”, diz o arquiteto
Maurício Karam. 

No jardim tropical, o imbé Philodendron
bipinnatifidum) (1) cultivado em uma jardineira de
pedra e o renque de murta (Murraya paniculata) (2)

delimitam a área da piscina. Já as palmeiras
seafórtias (Archontophoenix cunninghamii) (3)

forradas por flor-canhota (Scaevola aemula) (4)

trazem verticalidade ao espaço. O toque final fica
por conta do jasmim-manga (Plumeria rubra) (5).
Na primavera e no verão ele colore e perfuma o
espaço com suas flores. Já no inverno, época em
que está sem folhas, faz as vezes de escultura. 

O tom claro do mármore
travertino faz com que o
solário contraste com o

verde do jardim e da piscina

As flores 
do jasmim-
manga e da
flor-canhota
salpicam cor
no jardim
tropical

R
ev

es
tim

en
to
 d
a 
pi
sc

in
a:
 P
al
im

an
an

, w
w
w
.p
al
im

an
an

.c
om

.b
r

1

2

45

5



Natureza 67

Revestida por
pedras, a piscina fica

com a água escura
como a do mar
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CANTINHO PARA RELAXAR
A varanda é um dos espaços mais gostosos da

casa. Dela, é possível apreciar a piscina e o jardim,
sem perder o contato com quem está nos ambientes
internos, já que está totalmente integrada à sala de
estar – basta abrir a porta de vidro para que tudo
vire uma coisa só.

Para proporcionar conforto sem perder o ar
rústico, a varanda teve o piso coberto por ladrilho
sintético. Ela foi mobiliada com sofás de madeira
cumaru com estofado forrado por tecido bege e uma
mesa de centro Tora Brasil feita a partir de uma tora
de árvore reaproveitada.

A varanda é o espaço que faz a ligação da piscina e do jardim com os demais ambientes
da casa. Por isso, foi decorada com móveis confortáveis, mas de estilo rústico
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REFEIÇÕES SOB 
A SOMBRA

A área da churrasqueira
segue o mesmo estilo da
varanda: teve o piso revestido
por ladrilho sintético e foi
decorada com móveis rústicos,
mas que esbanjam conforto 
e sofisticação. A começar 
pela mesa de refeições,
circundada por cadeiras 
com assento estofado. 

A pedido da proprietária, 
o caramanchão na entrada
recebeu uma primavera
(Bougainvillea spectabilis) (1).
A espécie, que foi conduzida
como trepadeira, sobe pelas
colunas de madeira e se alastra
sobre a cobertura de vidro 
que protege o espaço das
intempéries. Ela proporciona
um pouco de sombra para quem
se senta nas poltronas de
madeira voltadas para a piscina.

Cuidadosamente
decorado, o espaço

gourmet alia
rusticidade e
sofisticação

Do caramanchão coberto pela primavera é possível ver tudo o que acontece na área da piscina

Projeto: Maurício Karam (arquiteto), 
tel.: (11) 3073 0634 e Gilberto Elkis
(paisagista), tel.: (11) 3031-1710




