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CAPA

NA BEIRA DO MAR

Confira dicas para arrasar na decoração de casas e apartamentos que ficam pertinho da praia

O deck da casa projetada pelo arquiteto Sidney Quintela na Praia do Lago (litoral norte baiano): madeira maciça, tecidos impermeáveis e formas simples compõem visual despojado
XICO DINIZ/DIVULGAÇÃO

Victor Villarpando
Ter o mar como vizinho é
privilégio de poucos. Uma
vez que você teve essa sorte,
por que não deixar ele entrar
e se sentir em casa?
Para tanto, a primeira dica
vem de Panmela Alvim, do
escritório de David Bastos.
“Poucas paredes e muitas
fachadas compostas por
esquadrias de vidro são
importantes, pois ajudam a
aproveitar o entorno ao
máximo. O layout voltado
para a vista nobre também”,
diz a arquiteta. Tirar partido
do visual é sugestão também
de Roberto Leal Neto.
“Emoldure a vista em janelas
diferentes, observando o
percurso de quem visita a
casa, e surpreenda”,
aconselha o arquiteto.
A integração de ambientes
é defendida por outros
arquitetos. É o caso de
Maurício Karam. “No caso de
unir sala e varanda, a medida
costuma trazer o mar para
dentro de casa e amplia a área
social”, explica o
profissional.
A queda das paredes, para
ele, não precisa implicar em
continuidade visual, como se
tudo fosse uma grande sala.
“Mesmo que o morador opte
por fechar o ambiente com
janelas, a identidade pode
permanecer a de uma
varanda, através dos
móveis”, opina. Assim foi
feito no apartamento
projetado por ele na Riviera
de São Lourenço, no litoral
paulista.
PAREDE ENVIDRAÇADA Se a
opção for mesmo fechar a
varanda - ou se o cômodo em
questão for um quarto, por

Outro ambiente da casa de Quintela na Praia do Lago: móveis de madeira, cores claras e alegres, muro de pedra portuguesa e plantas

exemplo - uma boa opção é
investir em cortinas de vidro.
Esse foi o caminho
encontrado pela designer de
interiores Ana Paula
Guimarães para o projeto que
assina em parceria com o
sócio, o arquiteto Thiago
Manarelli, em Interlagos
(condomínio do litoral
norte baiano).
“No quarto do casal, a
janela é toda de vidro e
começa a 40 cm do chão. Isso
até aumenta a sensação de

amplitude no cômodo e
aumenta a entrada de luz
natural”, diz a decoradora.
Para garantir a privacidade,
ela optou por persianas de
madeira motorizadas e
cortinas.
“A mistura de esquadrias é
sempre importante. Usar
uma folha de madeira e uma
de vidro, por exemplo,
permite regular
luminosidade e ventilação”,
ensina a arquiteta. O também
arquiteto Sidney Quintela

acrescenta: “Com uma
esquadria do tipo veneziana é
possível barrar o sol e deixar
o vento entrar. É muito bom
em situação de poente, por
exemplo”. Magalhães sinaliza
ainda que a madeira pode ser
substituída por PVC ou
alumínio na combinação.
POR DENTRO Uma vez
observados os detalhes de
estrutura, como janelas e
paredes (ou a ausência delas),
é hora de partir para

revestimentos, acabamento
e decoração.
Antes de qualquer coisa,
leia em voz alta o conselho de
Roberto, que assina, junto
com a sócia Naíssa Vieiralves,
o projeto do Blue Praia Bar,
na Praia do Buracão (Rio
Vermelho): “Importar o estilo
da cidade para a casa de praia
quase sempre dá errado. Ela
pede uma vida mais simples,
com manutenção prática e
objetiva”. Mantenha isso
sempre em mente, sob risco
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Blue Praia Bar, na Praia do Buracão (Rio Vermelho): rusticidade em madeira que privilegia a vista do mar

Varanda com sacada de vidro, em projeto de David Bastos

de ter o porcelanato
arranhado, o estofado
rasgado ou o papel de parede
mofado.
Nas paredes, caso queira
algo além de tinta, pense
bem. Tecido ou trançado de
palha com forro de espuma
podem sucumbir à umidade e
complicar sua vida. “Coisas
que podem criar mofo
acabam virando problemas,
cedo ou tarde. Por isso, sugiro
revestimentos impermeáveis,
como o papel de parede
vinílico”, exemplifica
Maurício.
Já no chão, o negócio é
evitar pisos que requeiram
manutenção, esquentem e
sejam delicados.
Antiderrapantes devem ser
preferência, para evitar
acidentes. “Não recomendo
porcelanato pois, apesar da
facilidade de limpeza, ele
arranha com areia. Carpete,
então, nem comento.
Limpeza com aspirador de pó
não combina com praia”,
afirma Ana Paula Magalhães.
Um detalhe importante é
deixar o rejunte (espaço entre
uma pedra e outra) bem
pequeno. “Quanto maior,
mais chances de acumular
sujeira”, assinala Magalhães.
MÓVEIS Para Sidney,
materiais metálicos ou
cromados devem ser
evitados, por conta do risco
de oxidação. “Outro ponto é
preferir madeira maciça no
lugar do MDF (compensado),
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Pergolado coberto com gravetos de eucalipto é alternativa a tecido

pois ele sofre com a
umidade”, pontua o
arquiteto.
Em se tratando de madeira,
a de demolição tem
vantagens em relação às
demais. “Elas servem, além
de móveis, para janelas,
parede e piso. E já vêm
envelhecidas, por isso são
duras e têm tamanho

não-variável em virtude de
mudanças de temperatura”,
explica Maurício.
Karam assinala ainda que,
ao contrário de madeiras
novas e envernizadas, a de
demolição não precisa de
manutenção. “Como não há
verniz para craquelar,
quanto mais velha, mais
bonita fica”.

O sofá do restaurante Preta, em Ilha de Maré: barco reutilizado

PODE USAR

@ Gravetos de eucalipto: Podem ter diâmetros de 4 a 6
cm, e o metro custa R$ 2,80 na Venturolli (Estrada do Coco, Km
14,5, Vila de Abrantes. Tel: 71 3623-8750).

@ Pedra Hijau: importada da Indonésia, aquece suavemente ao longo
do dia e é ideal para piscinas. Preço sob consulta na Fonseca Shop (Alameda das Espatódeas, 173, Caminho das Árvores. Tel: 71 3341-1373).

@ Cuba embutida: sai por R$ 400 (sem tampa) ou
R$ 500 (com tampa) na CR Fibra de Vidro (Rua Jânio Quadros, 28, Itinga. Tel: 71 3494-6656).
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A casa de Ana Paula Guimarães e Thiago Manarelli: quarto com paredes de vidro...
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...E no mesmo imóvel, em Interlagos, sala de jantar integrável com a varanda

FOTOS DE MARCELO NEGROMONTE/DIVULGAÇÃO

MARCELO MAGNANI/DIVULGAÇÃO

Apartamento projetado por Maurício Karam, em Bertioga (SP): varanda e sala unidos, mantendo identidades diferentes

*

O lustre de
madeira e
objetos
decorativos
de materiais
naturais,
como o colar
de conchas,
são
destaques
do projeto
de Ana Paula
Magalhães

MELHOR EVITAR

1

Ferro, aço escovado e metais
cromados. São itens que podem
enferrujar e até quebrar com a maresia. No lugar deles, opte por aço
inox, alumínio e fibras sintéticas,
que normalmente são encontrados
em móveis para áreas externas.

3

Tecidos naturais, como linho e
algodão, em lugares molhados.
Eles devem ficar restritos a quartos
e cômodos em que ninguém vai
molhado. Para varanda e sala,
prefira fibras que misturam poliéster e acrílico.

Lâmpadas quentes, como as
incandescentes e as dicróicas,
pois, além de gastar mais energia
elétrica, esquentam o ambiente e
duram menos. Prefira as de LED.
Apesar do custo maior, valem a
pena pela durabilidade e economia.

2

4

6

MDF e compensados de madeira. O melhor mesmo é investir
em peças maciças e, se o orçamento permitir, de demolição. Se não
tiver jeito, instale-as em lugares
secos, longe do piso.

Pisos que conservem calor, sejam de difícil manutenção e escorregadios. Porcelanato, por
exemplo, tem manutenção fácil,
mas pode sofrer arranhões por
causa da areia.

5

Ao trocar paredes por esquadrias, lembre-se de mesclar vidro e madeira ou PVC ou alumínio.
Sempre que possível, opte pelo tipo
veneziana, que facilita a vida de
quem quer dosar vento e sol.

PROFISSIONAIS ENTREVISTADOS

@ Banco Barrotes: feito em madeira de demolição,
ele tem dois metros de comprimento e custa R$ 4.050
na Home Design Casual (Rua Várzea de Santo Antônio,
600, Caminho das Árvores. Tel: 71 3358-0400).

Cobogós: os tijolos vazados com desenhos ou formas
geométricas ajudam na ventilação e dão ar descontraído.
Preço sob consulta na Fonseca Shop.
@

@ Papel de parede vinílico: este, bege claro, tem
arabescos. O pedaço, com 10 metos de comprimento e 53
centímetros de largura, custa R$ 249,90 na Etna (etna.com.br).

@

Ana Paula Guimarães: 71 3341-8744

@

Ana Paula Magalhães: 71 3336-8556

@

David Bastos: 71 3319-5355

@

Mauricio Karam: 11 3073-0634

@

Roberto Leal Neto: 71 3495-2724

@

Sidney Quintela: 71 3333-7000

