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Uma tela de yaoli&er
íoÍ &a perr a varand
Raa ra,in>sultravioleta,

madeiia, fechadas

Quando a vida no Rio de Janekoficou estressante demais, a dona desta casa em Salvadorngo teve dhihdecidiu juntar as coisas e se mudar para os arredores da capitai beianâ A históiia de uma d e r que, já com o fdho aiado, trcca a adade grande por um
cantomais swegadoéatécertoponto~)mum-náofosseessa~~umafigwa

:.

~-hábitoqueeu~~,mp~n&elaO~~~paulista,"mpfisional
@eme taientm", nas palavras da &ente, foi o eleito para a tarefà. ajudar na compra do

&Ea com os três lotes sugeridospelatia.pedm para ver outros. Desprezou a vista do mar,

pode mnshuir na £&te e acabarcom a festa", diz ele, e privilegmu umterreno no
condomínio*f,
numa ma sem saida,dianteda mata Enquanto atia negog:wmpra do lote, And+é voltou para São Paulo e finaliiuo projeto - em u m mês.
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madeira,fectradas
com tela mosquiteira
de fibra de vidro.
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Portas d e correr
de vidro temperado
~-I0 mm correm em
trilhose guias. sem
caixilhos (sistema - desenvolvido
pela Engevidros).
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sobre painéis de C
e isopor O conjun
se máia numa esti
de madeira.

RS 130 por ~.
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bá% Telhas whim
e mama de w b c o k w ~
(maispesada,exigiria
madeiramento
mais robusto).

.?

espessura depois de prontas.
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Aarma@ode madeira
(curnaw, aparelha*) foi
e montada oor uma
empresa Gecializada

(hConsfmtom).

No projeto, o arquiteto separou a consimção em dois paviihGes, um íntimo e outro
para visitas. Também abriu a a s a ao entorno. e para isso distribuiu panos de vidro
no lugar de paredes. Por causa do calor e da umidade (sãotrês meses de chuva por
ano), optou por elevar o piso do solo e instalar aberturas sobre as portas, garantindo
ventilação constante. O prazo de seis meses estipulado pela cliente era outra preocupação e André chamou uma construtora especializada em estruturas de madeira, de
quem recebeu boas dicas -como aumentar para 3 m os beirais. "A prova de chuvas
de vento", explica o engenheiro responsável, Hélio Olga, cuja empresa também cuidou da montagem, em uma semana (sobre as lajes moldadas no local). As dez visitas do arquiteto, em momentos cmciais da obra. garantiram um serviço bem-feito.
No resto, o trabalho foi administrado pela proprietária, que estabeleceu metas semanais de rendimento. Hoje, tudo pronto, as escolhas tomadas parecem naturais.
O preço da obra, de dezembro de 2005, ficou em R$ 900 por mz. Mas várias OpÇGeÇ
foram cogitadas --como você confere nos quadros ao longo desta reportagem.
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