tern ate

campo

de golfe.

• •

GRAc;AS AO USO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA FOI POSSfVEL
CONSTRUIR UMA CASA DE VERANEIO EM APENAS OITO MESES
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Em Ar a~oi a b a da Serra, interior de Sao
Paulo, a familia decidiu cons truir se u refugio. 0 cenario nao poderia ser melhor: de urn lado ve-se urn belo
ca mpo de golfe; do outro a Floresta Nacio nal de lpane ma. Ao encomend a r o projeto a arquiteta paulista
Flavia Marcondes, o casal deixou bern claro o desejo
de construir um a casa confortavel, com lin guagem tipica do campo. Como o t e rre n o e bastante gen e ro so,
cerca de 1.100 m', a arquite ta n ao e n controu limites
para s uas cria<;6es. Depois de realizar urn es tudo preIiminar da regiao, s ugeriu que o partido fosse concebido com es truturas de madeira e rece besse fechamento de alve na ria.
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J a que a in ten<;ao era usufruir do espa<;o logo na prime ira temporada de ferias do a no, a op<;ao por esse tipo
d e si stema estrutural foi a mais acertada, e m virtude
da velocidade de exec u<;ao. "A estrutura da casa com
350m2 ficou p ronta em apenas 40 elias. Passado um a semana, boa parte do fechamento e m alven aria tambem
ja estava finalizado", Ie mbra Flavia.
Como ja havia projetado inumeras casas com esse sistem a, logo de inicio, a arquiteta lan<;ou urn projeto preliminar de acordo com a modula<;ao especificada. Em seguid a, foi e ncaminhado para o e ngenheiro de estruturas
Helio Olga, da Ita Construtora, que e ntao fez os acertos
necessarios eo la n<;ame nto dos pilares.

DA AREA DE LAZER

E POSSfVEL AVISTAR 0

CAMPO DE GOLFE. A PISCINA

E LEVEMENTE INCLINADA E TEM

1,20 M NA PARTE MAIS FUNDA, REVESTIDA COM CERAMICA PORTOBELLO AZUL MARINHO 10 X 10 CM

SUPERIOR
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fVista para o green
Como o p onto de partida foi aproveitar ao m aximo
a bela vista do campo de golfe- ou green , como e chamado- os ambientes de convivencia in ternos sao integ rados as a reas e xternas. Um a porta camarao de grandes dimensoes, por exemplo, faz a separa<;ao e ntre o
estar e a varanda. Quando ela esta aberta, os a mbie ntes se tornam praticamente unicos.
De acordo co m a arqui teta, foi possivel acomodar
quase todos os c6modos no primeir o n ivel. ]a que os
moradores queria m uma sala de sn ooke r, Fl avia decidiu proje ta-la e m urn mezanino so bre o living. "De pois
de pronta, eles gostara m tan to da tranqi.iilidade daquel e cantinho, que decidiram fazer dali uma bela sal a de
TV", le mbra a arquite t a.
Ao todo, existem quatro suites tambem com vista
para o campo de golfe, inclusive a de h6spedes que tern
en trada independente para gara ntir maior privacidade aos visi tantes. Ao fazer uma analise do projeto, a a rquiteta comenta que alem do entorno favonivel uma
das maio res vantagens foi a velocidade de execu<;ao.
"Proj e to e obra demoraram cerca de oito meses. Tempo recorde, considerando as dimensoes cia casa", finaliza Flavia.
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