
78|Construir

         
            
  
           

          
          
           
         

v           
            

          
         
    

         
          
           
             

             
           
            

v          
            

v    
         

           
           

Elementos naturais
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A jovem família paulistana encontrou no condomínio a pouco mais
de uma hora de São Paulo o refúgio perfeito para passar os finais
de semana. 

À princípio, tinham em mente uma casa com ares de Provence (no
sudeste da França), romântica e delicada. Ao mesmo tempo, não abriam
mão da máxima integração entre interior e exterior. Os arquitetos Flavio
Henry e Rita Enz, da HE Arquitetura, da capital paulista, ficaram encar-
regados de concretizar essa ideia. Mas antes, fizeram algumas obser-
vações, bem aceitas, que mudaram o perfil do projeto. “Propusemos uma
residência que se abrisse mais para o exterior e adaptada ao clima bra-
sileiro, abandonando o estilo proveniente da França, de uma época em
que as técnicas para o sistema construtivo não proporcionavam execu-
ção de grandes vãos”, afirmam.

Para dar início às obras, executadas pela Quero Construções, de
Itatiba, SP, o terreno de 3.880 m2 passou por terraplanagem para eli-
minar o desnível e criar o patamar único onde seriam construídas a
casa e a piscina. Mesmo assim, o imóvel foi implantado a 2,50 m aci-
ma do nível da rua, diferença de altura suavizada pelo recuo de 30 m
em relação à calçada. “A rampa de acesso de veículos foi elaborada
em curva para amenizar a inclinação e não devassar a área íntima. Os
veículos chegam pela lateral direita e estacionam na garagem, loca-
lizada nos fundos, recurso que impede notar se a casa está ou não
vazia”, esclarecem os arquitetos.

Estacas escavadas de concreto armado com 15 m de profundidade
e feitas in loco foram usadas na fundação, enquanto a estrutura adotada
foi vigas e pilares de concreto armado e bloco cerâmico para vedação.

Texto Renata Putinatti

Edição Vanessa Barcellini

Fotos Gui Morelli

 A RUSTICIDADE DOS MATERIAIS CONTRAPOSTA 
À ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA CRIA O EQUILÍBRIO 
PERFEITO NO PROJETO DESTA CASA DE CAMPO  
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RUSTICIDADE
A morada de 734 m2 ganhou traços rústicos, prezando por pedra,

madeira e tijolo nas áreas internas e externas. “Esses materiais existem
visivelmente na natureza e, por isso, são genuinamente harmônicos. O
uso de todos resultou em aspecto acolhedor, mas sempre contrapondo
a arquitetura urbana”, definem os profissionais, que escolheram as ma-
térias-primas para oferecer a atmosfera de campo que os clientes não
tinham em São Paulo.

A decoração seguiu o mesmo conceito. “Gosto da junção da madei-
ra, pedra, ferro e couro. Esses quatro elementos me trazem a ideia de
um pasto do lado de fora, um friozinho no fim da tarde e a lareira acesa
à noite. Porém, com o aconchego de assistir a um filme com toda famí-
lia dentro de casa”, acrescenta o arquiteto Maurício Karam, responsável
pelo design de interiores.

Ele tomou como ponto de partida os acabamentos rústicos para pon-
tuar a decoração, além de tecidos em todos os espaços, de forma que
os materiais em conjunto confluíssem para o resultado country chique.
“No mobiliário, vale destacar mesas em ferro e madeira, como a de jan-
tar, estante de pinho de Riga, cadeiras medalhão ebanizadas e cômo-
das e criados-mudos de madeira com detalhes em palha. Como o clien-
te é tradicional, cores sóbrias são sempre bem-vindas. Para misturar as
tonalidades, nada como variações de preto, bege, cinza e marrom”, de-
talha Karam.
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Na sala, cozinha e varanda, as tesouras aparentes de cumaru (Zan-
chet) reforçam essa ideia. “Queríamos manter o clima rústico e deixar
claro o sistema construtivo e a geometria do telhado”, adiciona a dupla
da HE Arquitetura. O mesmo tipo de madeira foi empregado no assoa-
lho de demolição (Ouro Velho) e no forro (Zanchet). Então, apesar de ter
4 m de pé-direito no ponto mais alto, a ala social conta com toque acon-
chegante e natural.

Primando pela qualidade dos materiais, além da harmonização de
tons, as esquadrias executadas sob medida são de freijó (Abitati) e ga-
nharam amplas dimensões para aproveitar a luz natural e permitir a ple-
na observação da paisagem externa.

Seguindo a determinação dos clientes, a integração com o lado ex-
terno aparece como destaque no projeto. A cumeeira não é fechada,
apresenta abertura longitudinal em toda a extensão, desde a sala até a
cozinha. “Nos dormitórios, as janelas e portas são de correr, com aber-
tura total e embutidas nas paredes, liberando a vista ao máximo para o
jardim”, complementam Henry e Rita.

Tanto nas áreas sociais como íntimas, o piso é de madeira de de-
molição com tábuas de tamanhos variados. Nas paredes dos quartos,
papéis de parede proporcionam texturas e conforto visual, com a finali-
dade de manter os ambientes acolhedores. Segundo Karam, os outros
revestimentos escolhidos também remetem ao espírito rural, como al-
godão, tensai, palha, couro, linho, treliça e muita madeira, sejam elas de
demolição, brilhante ou ebanizada. 

Apesar de ser projetada em plano aberto, a cozinha também pode
ser fechada para dar privacidade aos usuários. “O balcão que a divide
da sala tem um grande painel vertical elétrico na parte inferior e pivo-
tante na superior, responsável por isolar a cozinha, quando necessário”,
dizem os arquitetos. 

Ela foi equipada com fogão de ilha para facilitar a integração da fa-
mília na hora das refeições, bancada de Silestone® branco (Marmoraria
Santa Claudia) e armários de compensado revestidos com madeira na-
tural freijó (Móveis Atlântico). O cômodo tem ampla visão do estar, da
varanda, da piscina e do jardim. 

78-83 Proj07 - HE___Construir 2009  19/12/14  16:22  Page 81



82|Construir

ESPAÇO EXTERNO
Do lado de fora, não faltam opções de entretenimento. O espaço gour-

met ganhou churrasqueira e forno de pizza a lenha embutidos na alve-
naria, ambos revestidos por ladrilhos hidráulicos (Ladrilar). Todas as ban-
cadas são de Silestone® branco (Marmoraria Santa Claudia). Feitos sob
medida, os refrigeradores estão posicionados abaixo do balcão de apoio,
recurso que eliminou o aspecto de cozinha. 

Para a varanda, a ideia era que fosse utilizada a maior parte do tem-
po, transformando-a em extensão da sala. “Como é face leste, bate ape-
nas o sol da manhã e a luz natural é bastante agradável para desfrutar
o café da manhã”, avaliam.

Nos dias de calor, a piscina com 44 m2 e 1,55 m de profundidade é
uma boa pedida. Quem quer apenas tomar sol, pode usar a prainha de
12 m2 e 45 cm de profundidade. Feita de paredes em bloco de concreto
estrutural, tem revestimento interno de pedra vulcânica Hijau (Palimanan)
e entorno de piso cimentício atérmico na cor barbante, da Castelatto. “A
ideia era que a piscina aproveitasse o sol da tarde na parte do solário e
tivesse vista para os setores sociais e de lazer, também proporcionando
a integração do interior com o exterior da casa”, resumem Henry e Rita.

O paisagismo ficou a cargo do paisagista Gilberto Elkis, de São Pau-
lo, SP, que valeu-se do tamanho avantajado do terreno para criar re-
cantos. Para isso, apostou em bancos, pergolados, espelho d'água com
bica, fogo de chão e caminhos que percorrem todo o jardim.

DRIBLANDO O TAMANHO DO LOTE
A casa de 734 m2 está localizada no terreno de 3.880 m2. Apesar de

ocupar pouco mais de 20% da área disponível, está bem contextualiza-
da e integrada ao entorno. Quer saber o segredo para este resultado?:
“Ela foi posicionada no sentido longitudinal, aproveitando muito bem o
comprimento do lote”, explicam os profissionais da HE Arquitetura.

A residência, a área gourmet e a piscina preenchem um grande es-
paço central. Todo o restante foi trabalhado pelo paisagismo, que criou
diversos ambientes ao ar livre para os clientes desfrutarem.
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Área construída: 734 m²
Projeto: HE Arquitetura

Decoração de interiores: Maurício Karam
Execução: Quero Construções

Paisagismo: Gilberto Elkis
Esquadrias: madeira freijó (Abitati)

Estrutura: concreto armado e bloco cerâmico para vedação
Fundação: estacas escavadas de concreto armado com 15 m de profundidade

Forro: cumaru
Telhado: madeira maciça cumaru com tesouras aparentes (Zanchet)

Piso: assoalho de madeira de demolição nas áreas íntimas 
e sociais (Ouro Velho)

Piscina: paredes de concreto estrutural revestidas de pedra vulcânica Hijau
(Palimanan) e entorno de piso cimentício atérmico na cor barbante, 

da Castelatto. Com 44 m2 e 1,55 m de profundidade na parte mais funda 
Localização: Bragança Paulista/SP
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