Com a inten<;:ao de aproveitar plenamente a
chegada aos 80 anos de idade, o casal de proprietaries que encomendou um projeto ao arquiteto Carlos Eduardo Warchavchik, de Sao
Paulo, SP, tinha em mente a famosa expressao
em latim carpe diem, ou seja: aproveite o dia.
Os clientes queriam uma constru<;:ao rap ida para usufrufrem o quanta antes do espa<;:o idealizado. A casa erguida em Bragan<;:a Paulista, interior do estado, ganhou estrutura de madeira
laminada colada em Lyptus feita pela Ita Construtora. A marca registrada do eucalipto fornecido pela Bahia Produtos de Madeira (BPM) diz
repeito ao material extrafdo de florestas plantadas com essa finalidade.
A montagem mais rapida da estrutura e sua
colora<;:ao natural foram fatores que contribufram para a escolha. "Quis trazer materiais mais
quentes com o prop6sito de unir a estetica de
campo aos tra<;:os modernos. Sugeri a madeira

aparente junto a materiais claros como pedra,
revestimentos e madeira de demoli<;:ao para dar
um toque de western, mas fugindo do estilo dos
alpendres coloniais", destaca Warchavchik.
Para tornar o processo mais rapido, o arquiteto auxiliou os clientes na busca par um terrene que nao precisasse de modifica<;:oes. 0
late de 3.300 m 2 permaneceu praticamente o
mesmo, a nao ser pela funda<;:ao de estacas Mlice continua feitas em uma semana para dar
suporte a estrutura de madeira.
Dos destaques da fachada, o profissional
menciona o telhado em sentido contrario ao habitual para garantir ilumina<;:ao privilegiada principal mente nos meses de outono e inverno,
quando a luz do sol e agradavel. Alem disso,
dispensar a alvenaria dessa parte deixou a resid{lncia de 63 1 m2 com aspecto mais leve: vidros com caixilhos de cedro desenham a estetica concebida no projeto.
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CUIDADO IMPRESCINDiVEL
A opc;ao pela estrutura que garantiu leveza
em ambientes grandes e conectados exigiu atenc;ao a alguns detalhes. Apesar da montagem
dos 631 m ser mais rapida - um dos motives
pelo qual oarquiteto escolheu material em questao o projeto precisa de um detalhamento rigido. ·E: essencial ter o planejamento adequado para manter a madeira protegida da agua A
ma1or parte dos problemas acontece por falhas
nesse quesito", indica Daniel Salvatore, s6ciodiretor da Ita Construtora. de ltapevi. SP.
Nesse sentido. o telhado da construc;ao de
Braganc;a Paulista recebeu forro de manta Evaion (Aiw1tra) sob uma proter;:ao termica de vidro. Os beirais grandes sao outro detalhe lmportante para que nao ocorra danos ao material. "Tambem nao se pode de1xar a madeira em
contato com o solo , complementa Salvatore
As per;:as serradas em tabuas passam por
um processo de corte, tratamento e colagem

que pode resultar em vigas de ate 21 m de comprimento, unidas por me1o de um processo denominado finger-jomt. Essa poss1bilidade de extensao garantiu a residencia uma varanda com
4,5 m de balanr;:o. Em termos de custos, o material mais homogeneo e selecionado evita surpresas e requer menos gastos com transporte,
ja que as florestas podem ser mais pr6ximas
em comparac;ao as de madeira nativa. Para conservac;ao adequada, a estrutura foi tratada com
Osmose Tl20, preservativo de ac;ao fungic1da e
inseticida, e ganhou acabamento com Osmocolor ST. ambos da Montana Ouim1ca.
0 material preponderante no projeto se destaca no bloco social, onde ha volumes grandes
com madeira. enquanto a area intima conta com
sobrado e laje de concreto para garantir lnercia acust1ca do piso. Ja no bloco de servir;:o ha
estrutura de alvenaria para a dependencia dos
empregados. pois a area pequena nao demandou muito tempo na construc;ao.
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tos, a escada ganha urn charme a mais com o

Para delinear os espac;:os amp los muito bem-

parapeitode vidro fixado com pec;:as em ac;:o inox.

vindos. o arqu1teto apostou em cores claras pa-

No espac;:o gourmet, area conectada diretamente a cozinha. os moradares podem pre-

ra revest1r os ambientes e nas diferentes texturas em dialogo com a madeira. No estar. a parede com placa cimenticia pre-fabricada (Castelatto) lorna a estetica mais interessante com
o volume proporcionado. Alem dele. o destaque fica par conta da lareira de ac;:o tipo gota
(Construflama) e dos m6veis trazidos pelos moradores, varios deles diretamente de uma anti-

parar os pratos trios na bancada (Portobello)
ou utilizar a churrasqueira de ac;:o inox embullda e o forno (Construflama). Outra parte para convivio inclui a p iscina de 83,68 m? com
estrutura mista e profundidade que varia de
1,30 a 1,50 m Para o interior da estrutura. o
profissional optou pelas pastilhas (Portobello)

so. 0 porcelanato (lncepa) perpassa OS varios

4,5 x 4,5 em blue berryda linha Plural. Janas
bordas , incluiu revestimento (Castelatto) e de-

ambientes da ala social e a cozinha
Ja naarea int1ma. porcelanato(Portobello)que

especial para ambientes externos.

1mita madeira combina com a estrutura e as paredes ganharam apenas tinta latex. Os banhei-

Sobre o resultado, Warchavchik se diz satisfeito - tanto par ter atendido as expectativas

ros com bancada em porcelanato (Portobello)
tern parades com latex acrilico com excec;:ao
do box com pastilhas de vidro - e o mesmo pi-

dos clientes quanto pela agilidade do p rocesso "Em fevereiro de 2013 iniciamos a constru-

ga casa em Campos do Jordao, SP. Para o pi-

que de porcelanato (lncepa) com tratamento

so dos quartos. "Tentei limitar o uso de mate-

c;:ao e. em agosto de 2014, eles se mudaram",
constata. Assim, o casal de proprietaries tera

riais", destaca Warchavchik. Entre os pavimen-

mais tempo para aproveitar o sonhado espac;:o.

TE'meo 495 m'

Projeto: Carlos Eduardo Warchavchik
Execu~ao: Ita Construtora
Paisag1smo: Katia Secches,
do Escritorio Paulista de Paisaglsmo
Area construida: 631 m'
Area do terreno: 3.300 m'
Esquadrias: cedro
Estrutura: madeira taminada colada em lyptus•
Revestimentos: placa clmenticia pre-fabricada
(Castelatto), porcelanato que imita madeira
(Portobello), porcelanato (lncepa), tinta latex
e tinta acrilica.
Localiza~o: Bragan ~a Paulista, SP
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