FRANCES,
MEXICANO,
JAPONES ...

ED ITO RA

GlOBO
ANOSO

Escolha .seu
jardim com
sotaque

M6veis

versateis
RANCAS, COLORIDAS, DE FIBRA:

30 sugestoes para deixar
a area externa linda

Pufe que vira cama, mesa que
vira banco: pec;as com mais de
urn uso sao soluc;ao economica

ARQ UITETURA

Elevar;ao Oeste

u
1n or
•

Para baratear custos,
vasto uso de um
mesmo material. Pa ra
o conforto, vestfgios
da casa colonial
brasi leira. Moderna e
rigorosa, a construc;;ao
de 298m 2 em
lbiuna,SP, atende as
necessidades da famflia
com flexibilidade
Por Marilena Degelo
Produc;:ao Bia Barros
Fotos Ricardo Novelli

Materiais tradicionais na construc;:ao brasileira foram utilizados na
casa: pedra, madeira e parede branca caiada. A pedra-sapo, da regiao de
lbiuna, reveste a parede que toma quase toda a largura do terreno
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No paisagismo de Ricardo Viana, arvores frutiferas, entre outras especies, foram plantadas em torno da casa

As sa las ocupam o mezanino, revestido com a mesma madeira jatoba das esquadrias e dos lambris. No estar, o sofa de tecido bege
e da Breton e as poltronas de couro preto, da Esfera. A manta vermelha e da Espar;:o Til. As almofadas de trice, com detalhe em
couro, e o vaso na estante sao da Block Presentes. o ambiente conta provisoriamente com tela plastica de proter;:ao para crianr;:a
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As pastilhas de ceramica branca Jatoba revestem a parede acima da pia de granito preto, que contmua

na area da churrasqueira e do forno a lenha e integra os amb1entes 1nterno e externo. A mesa de
refeic;:oes tem dimensoes adequadas para a cozinha, 3,8 m de comprimento, e comporta 141ugares.
Sabre ela, centro de mesa da Block Presentes. Cortinas role feitas de fibra natural controlam a
entrada de luz, ja reduzida pelo beiral de ate s m. o chao e de quartzite impermeabilizado com cera
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FICHA TECNICA
Arquitetura: Nucleo de

Planta baixa da casa

Arquitetura SIC Ltda.
Local: lbiuna. SP
Data do projeto: 2000
Tempo de execuc;:ao:

1. Salas
2. Passarela
3. Terrac;:o-jardim
4.Garagem
5. Lavanderia
6. Galeria
7. Cozinha
8. Area de lazer
9. Suites
10. Quartos
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do is anos
conclusao: 2003
Area do terreno: 1.177 m'
Area construida: 298m'

====3

custo da obra: R$ 220 mil

-

Estrutura de
concreto armada:

o r----------------------------------------------------------------.

AI Ieoni Engenharia e

~

Projetos
Estrutura de madeira:
Ita Construtora Ltda.
lnstalac;:oes eletricas e
hidraulicas: Claud1o
Roberto Scheel
Paisagismo: Ricardo Viana
Premios: Carlos Barjas
Millan e categoria
Edificac;:oes-ProjetoIAB-SP 2000
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GENE ROSA E ECONOMICA. Em b o ra pa rec;am incompativeis, estas qualidades faze m parte do
projeto d esta casa de campo de 2 98 m2 em
lbi una, S P, concluicla em 2003. Com espac;os amplos e integr aclos, aproveitamento
maxi mo cia luz natural, Jinhas retas e soluc;oes arrojaclas- caracteristicas cia arq ui tetura mo clerna -,a obra apresenta aincl a releit uras de ideias simples cia casa b rasileira
d o period o colo niaL
Uma clas caracteristicas q ue remo nta m
ao passad o e a jan ela verti cal d o pi so superior, corn vcncziana e tela fixa, qu e, nos elias
frios, po de scr vcdad a por folha d e mad eira
extcrn a, rn antida abcrta no calo r pa ra o bter
Le rnpe ratura agraclavel. "Barateam os o custo, que ficou em R$ 220 mi l, e ao mcs rn o
tempo d emos uniclacle ao projeto utilizand o grand e q uantidade do mesmo materiaL
como a pedra quartzite que reveste qu ase
to cl os os pisos e a madeira ja toba'~ explica o
arquiteto Lucian o Margotto Soares, urn dos
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a mo re do projeto cl esenvolvido pelo N udeo d e Arq uitetura, clu pl arnente premi acl o
no IAB -SP 2000 como titul o Ca rlos Barj as
.Millan e na catego ria Edificac;oes-Projeto.
Apesar cia inspirac;ao no mestre Joao Batista Vilanova Artigas - vista no banco d e
coacreto d o terrac;o-jardim, com l 5 m de
comprimento, qu e lcmbra o d o pred io d a
FAU-USP, d e sua auto ria-, Margotto e se us
s6cios, Sergio Salles e Marcelo Ur sini, abando nararn a iclc ia de util izar apenas concreto
e vicl ro na obra, sem elh ante a u rn galpao ind ustri al. "A madeira e as peclras d eixam a casa aco nchega nre e pe rfe ita par a os d o nos,
que reLll1ern al i a Fam iliae os ami gos no s fina is d e sema na'~ a firma Margo tto.
Uma grand e galeria, d e l ,80 rn de larg ura, liga a entrada pri ncipal cozinha. Ao Jo ngo d ela ha d o is blo cos distintos. Adi reita ficam OS dormito ri e s e, esqu erda, a area cJe
servic;o e as clepend encias d e emp regacla. Sobre ele fo ram criad o o terrac;o-jardin1 e a
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ARQUITETURA

Na sala da lareira, os

m6veis e os objetos
sao de famflia: poltronas
das decadas de so e
60 e bau do seculo 19

sala d e estar~ Ulliclos por uma passarela d e
madeira.. materialtambcm usado no pi so cia
sala, nas \ igas. caixilhos e lambris.
A principal preonrpa<_;iio d o projeto. qu e
demandou dois ano<. d e o bras. fo i tornar
p ossiYcl a ' i-,ta para a represa d o condominia Porto de lbi C1 na a partir d o te rra(;o. Em
func;iio disso, a casa te rn vario n1ve is e pcclireito de ate G111 . A cozinha ocupa o maior
espac;o (tamb<.'• 111 uma car acterlstica da resid encia colo nial bra-,ileira.. cujo ambie nt<> ('ra
o centro da ca-,a) ('. por meio de suas porta<.jan ela . intep,ra-se area de lazer com piscina, JocaLzada nos fundos. A pia de granito
preto, o mesmo cia bancada cen t ral, un c o
espac;o gourme t inte rn o ao extern o, o nd e
estiio a dwrra-,queira e o forno de pizza.
Lm dos maiore.., chamarizes d o co njumo e a
parede (mica de conc re to anna do, re\ c-.ti-

a
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do de pedra-sa po, qu e ocupa qu asc toda a
largu ra do te rr<.'llO- partindo da area e'\ tCI'na.. ela im a de o inte ri or da casa.
Tambcm Cmico. o telhado de material
metilico forma b eiral d e 2m a 5 111 c111torno
da casa. l nclinado para a pane bai'a d o tcrreno, permit<' 0 aprO\eitame nto cla agua cia
chuva, qu e escorre pclas calhas de concreto
n o jardirn ate o reservat6rio para irriga(;ao.
'"As tclha~ tern 9 111 de comprimento e rcchcio
d e poliurctano. o que cia conforto termi co e
acustico, por amorteccr 0 b arulho cia chu Ya·: diz \larp:o tto.
Enqua nto a area "ocial tran sparccc pelas jane las de' iclro fl xas e m6' e is, os quartos perm item pri\ acidade maxima. ··sc quiser, pode e fcchar numa alco\"a·: co menta o
arquiteto. Duao, '-lrltcs c do is dormit6rio~ com
banheiro co mu m. construidos tre<> degraus

Terra~o-jard im

reverencia Artigas
LUgar eSpE'C.Ia para prE'CI r 0
por do sol na Serrd a SiO
F-ranc1sco, o te·ra<,o ,dn .m
to fetto sobre laJe u11 ..a com
v1ga inverttdd, oreench rlJ
com 4'5 em de tE' ra De 1 CIO
recebeu grar1a, "las o p1so
pode c;er transfor"lado t.•-n
deque de '1ade1ra o Sl'>tema
de dre...,agem tern conduto·
de agua pluvln Para a
um1dade nao chega aos
quartos to1 desrrvolvtda
tmperrneabtl zac;:ao espectdl
com manta res1stente as
ra1zec; da grammea o nanco
de concreto com 1.> '11
extensao. que C"rb•a o do
l"t?dio da rALI-USP, e J a
home"'agem dos auto res do
proJeto ao rnestre Art1gas

0 conforto termoacustico e garantido pelo
telhado metalico recheado com poliuretano.
As paredes, as portas e as janelas envidrac;:adas
permitem, ao mesmo tempo, a contemplac;:ao
da paisagem, a entrada de luz farta e a integrac;:ao
dos ambientes externo e interne. o pe-direito
duplo torna o clima sempre agradavel

ldtHas simples da arquitetura colonial brasileira
foram resgatadas. urn exemplo ea ventilac;:ao
cruzada, que permite a entrada dear fresco
constante na parte mais baixa, com as janelas
fixas, estreitas e verticais, e a saida do
ar quente na parte mais alta, junto ao telhado,
pelas horizontais. Am bas sao venezianas com
tela, que podem ser totalmente vedadas nos
dias mais trios com porta externa (que aparece
aberta na toto teita a partir do terrac;:o-jardim)
CASAEJARDIM
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ARQUITETURA
0 corredor-galeria
liga a entrada principal

a

da casa cozinha.
As portas de entrada
para as duas suites e os
dois quartos ficam
camufladas no painel de
lambris de madeira que
toma toda a extensao
adireita do corredor.
uma passarela de
madeira jatoba permite
o acesso ao terra~o
jardim pelas salas que
ficam no mezanino

1.\

Para aproveitar o declive do terreno, os quartos foram construfdos num nivel mais baixo do
do restante da casa. Tres degraus separam o dormit6rio do lavat6rio e do banheiro, que
formam a suite. Do lado oposto, fica a porta-janela que da acesso ao jardim e aarea de lazer
CASACJARDIM
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abaixo do restante da casa., acompanham o
desnivel do terrene e tern pe-direito de 2,8
m. As janelas de correr com tres folhas (vidro, telae veneziana) tern a altura da parede
e dao acesso ao jardim. As portas internas
estao camufladas no paine] de lambris de
madeira que ocupa toda a exten ao da galeria. ''A arquitetura foi composta de muitos
angulos sem perder a unidade. 0 proje to
tern austeridade e rigor, com flexibilidade
para atender o que o cliente queria': acrescenta Margotto. "E uma casa informal, para
todos ficarem vontade?' ~

a

A cozm!Ja, com
pr d11 1to duplo,

tembn<;es a mJaelfa aue
pratE em na ao

-

ODD

su/d l

A area de lazer com piscina, churrasqueira e forno a Jenha integra-se
totalmente com a parte interna da casa por meio da extensa parede revestida
de pedra sapo, que invade a casa, ah~m das janelas e portas envidra~adas.
0 projeto, que lembra um galpao industrial de concreto, ferro e vidro,
ganhou aspecto aconchegante com a inclusao da madeira e das pedras
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