


Ventilac;ao eo ponto alto aqui. Mesmo quando 
passa algumas semanas fechadas, esta casa na 
praia mantem o frescor. Sem cheiro de mofo, 
esta sempre pronta para receber os donos. 



Apoiada em pilaretes 
ce concreto. a estrutu·a 
ce jatoba esta orge 
ca um1oaoe oa areia. 
0 ':ento ·,ca a vontade 
para atravessar a construc;ao 
e refresca' quem descansa 
no terrac;o. Rede da Kar;ri. .,. 



ATE 0 VERAO DE 2001, 0 medico Luis Martins 
de Mello era contra ter casa de praia: "Acha
va que dava1 mais trabalho que prazer", diz 
ele. Entao decidiu passar as festas de fim de 
ano na casa do irmao, o arquiteto Eduardo 
de Mello. Saiu com a mulher e as duas filhas 
de )undiai, SP, rumo a Ubatuba, litoral do 
estado. As ferias prazerosas alteraram suas 
conviq:oes e, no outono, ja tinha decidido 
comprar urn pedas:o do terreno de Eduardo. 
0 late de 25 x 8o m foi dividido em tres, com 
linhas imaginarias. Na parte da frente, ja 
havia a primeira casa, e no meio, o escrit6rio 
que Eduardo estava construindo. A nova 
casa ocupou a area dos fundos. Nunca foi tao 
tranqtiilo para Eduardo elaborar urn projeto 
- ele conhecia bern o cliente, e a encomenda 
partia do mesmo principia que norteou a 
construs:ao de seu recanto: estrutura de 
madeira, piso descolado do chao e grandes 
aberturas. 0 resultado e igualmente acolhe
dor e, como a casa do irmao, tambem virou 
capa de revista. 

A obra ma:s •ecente "0 
ter•eno for a de Lu:s. COlT' 

80 M .Capa cesta edr ao. 

0 ·ecanto co arqu··e·o 
Eoua•do tem 56 IT' e for 

36 

Ouase todos os materials 
foram comprados no 
litoral. 'v1as a estrutura 
de jatoba chegou pronra 
de Sao Paulo. preparada 
pelo engenheiro He11o 
Olga. da Ita Construtora. 
Deck, pi so e forro sao de 
1pe. Caixilhos de cedro 
da Ofiona de Marcenaria . .,.. 
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A caixa cue reco he 
a agua do boxe 
e ce concreto e fca 
escond1aa sob os 
pedr;scos. As amu a~6es 
do vaso e aa pia correm 
rente ao assoalho 
e descem encostadas 
num dos oilares. 
Como e aceSSivel, 
sea instala<;ao tver 

··--·--:;.-~·-;;;;-;·:;· ;;~~:=rt·r- problemas fica 
faca conse·~ar 

Total: SO m2 

Projeto e constru~o: Eduardo 

~..iartlns de Mello 
Execu~ao: Ita Construtora 
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Janelas p•6ximas do telhado ajt-dam na 
C1rcula<;ao de a'. Elas se abrer1 pa~a deixar escapar 
o a' quente. Os oemais caixilhos coM \·dro 
sao de corre· - ass'm nao oatem como ve~ro. 

0 QUE FEZ Luis SE CURVAR A. IDEIA de cons
truir na praia foi a facilidade de manutens:ao 
da casa tipo bangalo. Ele percebeu que o 
cheiro de mofo nao tinha espac;:o ali. A lim
peza tambem era muito simples - bastava 
uma vassoura e tudo parecia no lugar. 
Eduardo explica que seguiu urn conceito 
comum na Asia tropical, em que se abre 
caminho para o vente. Usou outros recursos 
de regioes de clima quente, como as vene
zianas m6veis das moradias caribenhas. "0 
segredo e nao brigar com a natureza, deixa
la entrar", diz o arquiteto. 0 mito de que 
madeira e praia nao combinam tambem cai 
por terra - os beirais de I,)O m afastam a 
umidade da estrutura. Mas o que chama 
mesmo a atenc;:ao das visitas e 0 banheiro 
com piso de deck, mostrado a esquerda. 
Como nao ha ralos, na hora do banho a agua 
escorre pelas frestas e cai sabre uma caixa 
coletora oculta par pedras, a caminho da 
fossa. A cozinha tern o mesmo tipo de piso. 
Urn sonho para quem quer, de fato , ficar 
despreocupado quando viaja quilometros 
em busca de descanso. 

Reportagem: Eliana Medina e Marcia Carini 
Fotos: luiz Roberto Pereira/llustra~O..s: Alice Campoy 
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A familia levou duas decadas ate resolver construir 
no litoral. No projeto, o arquiteto atendeu ao 
pedido numero 1: economia. Uma estrutura sim
ples, o telhado sem forro e poucas divis6es inter
nas resultaram num refugio de 144m2 e R$ 75 mil. 

Valeu a espera 
Durante mais de 20 anos, o terreno na praia de Juquei, em Sao 

Sebastiao, SP, ficou entregue aos borrachudos. "Nao conseguimos 
tomar folego para a empreitada eo lote acabou caindo no esqueci
mento", conta a medica Miriam Zita Ferreira. Na epoca, ela nao 
fazia ideia de que seus tres filhos como astrofisico Hugo se torna
riam verdadeiros empreendedores. Foram eles que, em 1999, 
finalmente se animaram com a ideia de erguer aqui urn refugio a 
beira-mar. "Me entusiasmei com a iniciativa deles e com o proje
to", fala a mae. Deu tao certo que o brinde a chegada do ano 2ooo 
aconteceu na casa pronta. 

0 lugar leva o tra~o do arquiteto Alvaro Puntoni- que e cu.nha
do de Malu, a filha do meio. Sergio, o mais velho, acompanhou a 
obra. "A preocupa~ao com os custos orientou os trabalhos. Eles 
tambem me pediram que previsse o aumento da constrU<;ao daqui 
a alguns anos", conta Pun toni. Afinal, Hugo ja reivindicou urn ter
ra~o para servir de observat6rio, e o casal, feliz com o primeiro 
netinho, quer mais e que a familia aumente. "Vamos precisar de 
espa~o para acomodar todo mundo. Mas por enquanto esta born ~ /-""".... 
assim", diz Miriam. ~~~ 'J~~~~ -rJ'( ~ 

.......-t-, ~ ~- -~- " . L--.T ...::.~-:?-!';' P--c:o ~-~ 

V"':> -'"' '\~ ~------
<""- ,., ;" 4..... .... \r·~ r/ ,· • ·~· 

- ~.2 ~1(,~,~?$. ~; :·~ -~ 
~~::;;:;;;;;;~~~;;;;;:::;;~;;;;;;;;;~~~~~: I~-?/ i)t· -

..,\i-__..Y"• / "v<J,{__ -:.._.._. 
r ' .---

_.:_~ ·.? '-- ._ 



Mecr nd:J 18 x 2.60 m, o deck de 1p~ est a a 1.40 m oa d'visa do rerre'"lc. 
"Souoemos que o v!zinno construira uma pousaca. Por isso. 
recuamos a casa para preserva-la, diz o arquiteto. qedes da Kariri. 11> 



PONTOS DE ECONOMIA 
• Estrwtura enxuta: alem das paredes 

de alvenaria, nove pilares de jatoba de 
20 x 20 em suportam o peso da ccnstru<;ao. 

• Poucas divisoes ·mernas:a ~lar.ta 
coMpacta. com cozinha e sala unidas. 
coneibuil. para isso. 

• Telha-va:e-;; rodos os ambientes.exce:o 
nos quartos, as teihas est~o a vista. 
Ccn isso. econor.i7.0l,;-se com o forro. 

• Laje exigua: ela s6 ex is :e no bloco da 
cozinha. dos banheiros e da area de servi<;o 
- uma fatia de 18 x 2 m que concen:ra toda 

a rede hidraulica . .tvem disso.optou-se por 
de'xar o concrero aparente. o que reduziu 
ainda mais o cusro do acabamento. 

• Cimento queimado e caia<;~o: 
reveSl:imentos artesanais. fe:tos na obra 
pe!o mesmo pessca! que const'uiu 
a casa, sairam mais em coma do que 
oo<;6es industrializadas. 

• v·dros comuns: nas portas-camarao. 
o arquireto nao viu necessidade de colocar 
o tipo laminaoo. Ma·s care, ele fei usado 
apenas para fechar os paineis superiores. 

A fachada preza a privacidade. 
a julgar pela parede maci<;a de racMo 
(um tipo de granite}. que ccbre a visAo 
da sa:a.A i um·na<;Jo 'ica por conta cios 
oaineis de vidro. 0 pilar em V 
chama a aten<;ao:·Eu poderia ter feito 
colunas paralelas. mas assim fica Mais 
inreressanre; diz o arquiteto. Acima, 
o esquema mostra o corte latera! 
da casa e a localiza<,:Ao da laje. 

Uma bancada com duas cubas 
localiza-se en:re os dois banheires. 
Ambos tem mcsaico de vidro 
(Vidrotil), o item mais caro entre 
os revestimentos da casa. A lu? natural 
que invade os ambientes pas sa pelo 
vao entre a !aje e a oarede. Fechado 
com vidro lamlnado (King 's Vidros). 
e e func~o~a corno clarab6ia. 

A cora cus~;)J R$ 520 om'. v.:~lor q~.e. em de-zembro ce · 999. 
ccrresoonc;a ao pacrao mro·o (hoje cotado err RS 799,75 orr; l. 

Servic;95 preliminares 1 875 El~trica 3 750 
:,.;Pr~o:~.:ie:.::to~s'-'e:...:a~p""r""ov-'-'a'-"c""o""es!__~s .;2~50 Esquadrias 7 500 
:;.ln::.:fr..::a;-=-e"'-st::.ru::::;t:..:u::.;ra"------::-1 ~5~00 Acabamentos 12 000 
:::Fu""n""d"'a~~a,.,o!--____ .....,.-=-7~5~00 lmpermeabilizasao 1 875 
Estrutura 13 500 Vidros 3 000 
Alvenaria -----:..:3:-:7='=5-:-0 Pintura 3 000 
Cobertura 5 250 Servisos complementares 1 875 
Hidraulica 3 375 Total R$ 75 000 
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Area: 144m> 

Vol tacos pc;~a o ·esre, o 
deck. os qua nos e a sala 
recebem o so :::a manha. 
Para amenizar a incidencia 
da luz. o arou·teto ore,Jiu 
um brise:sao 15 ca1bros 
pregados Pos seis oi ares 
externos: explica . 

Projeto:Aivaro Puntoni 
Acompanhamento 
da obra: l~abela Galvez 
Constru~ao: Vanderlei 
Mus~kopf .,.. 
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