Rústica e sustentável
ELABORADA COM MATERIAIS
ECOLOGICAMENTE CORRETOS,
A CASA É UMA VERDADEIRA PRECIOSIDADE
QUEM MORA NA CIDADE de São Paulo está acostumado a viver
sob pressão. Afinal, o cotidiano é agitado e há trânsito por todos os
lados. Não é para menos que quando surge um tempinho na agenda, um dos destinos favoritos é a praia. Ter uma casa à beira-mar é
um verdadeiro sonho, realizado pelos proprietários dessa residência
de 450 m², localizada em Ilhabela, SP. Se você está estressado e não
vê a hora de relaxar, aproveite para descansar por alguns minutos
enquanto conhece os detalhes da morada.
A arquiteta Elaine Ribeiro, da mesma cidade, elaborou o projeto de forma a priorizar o uso de materiais sustentáveis, como aquecimento solar, madeira de reflorestamento, telhado verde, aberturas que favorecem a iluminação natural e o sistema de coleta de
água de chuva para reúso. “Como profissional, sinto que é uma responsabilidade construir dessa forma”, explica.
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Suíte

Suíte

SUPERIOR

A estrutura da casa é mista, com pilares de eucalipto auto-

Mezanino

clavado torneados e vigas serradas de pequi. As peças apreTerraço

sentam medidas maiores do que as convencionais, o que confere um padrão diferenciado. Houve o cuidado de optar por
tons aproximados, para que a harmonia fosse garantida. “Escolhi
o eucalipto por possuir um método construtivo mais rápido, o

do foi feito com vigas de 20 x 25 cm, caibros serrados de pequi
Suíte

de 6 x 12 cm e coberto com telhas coloniais gigantes, de Itu, SP.
Hora de curtir a área de lazer. A churrasqueira foi construída pró-

Lavabo

aspecto visual agradável e um custo menor”, diz Elaine. O telhaSuíte

TÉRREO

xima à varanda. Para chegar ao local, é preciso passar pelo deque
de eucalipto e pedra São Tomé. O espaço conta com uma mesa,

Cozinha
Home Theater

lavabo e um armário. Mas se a intenção for dar um mergulho, nada
melhor do que cair na piscina de 53 m². Elaborada em concreto

Jantar

armado, foi revestida com pastilhas de vidro azul (Colormix). Possui
formato sinuoso, prainha com profundidade de 0,45 m e 1,45 m na
parte mais funda. Tudo na companhia de um belíssimo jardim tropical, criado pelo paisagista Gil Fialho, de São Paulo, SP.

Piscina

Churrasqueira

40

41

Dentro da morada, a sensação é a de estar em um ambiente
agradável, aconchegante e espaçoso. Integração é a palavra
que define o setor social, decorado com móveis de tons claros.

PROJETO: ELAINE RIBEIRO
ÁREA CONSTRUÍDA: 450 M²
LOCALIZAÇÃO: ILHABELA/SP

Texto Camilla Chevitarese
Fotos Gui Morelli
Ilustração AC Design

Destaque para o ventilador de 3,5 m de diâmetro, que espanta o
calor com charme. O piso é de arenito amarelo com medidas especiais sob encomenda.
A cozinha é um capítulo à parte. O balcão é revestido de pastilha de coco, complementado por uma mesa de vidro temperado. O colorido fica por conta das charmosas luminárias acima da
pia. Descoordenadas, conferem informalidade ao ambiente.
Quando o desejo for preparar alimentos com privacidade, basta
fechar a porta que faz a comunicação com os demais cômodos
e ficar no sossego.
As suítes seguem o mesmo padrão. Duas foram dispostas no térreo, outras no pavimento superior e mais uma sob a laje da piscina.
A profissional procurou valorizar a vista para o mar. “A paisagem de
Ilhabela é lindíssima! Quis que os moradores pudessem ter o prazer
de viver e estar diante de uma natureza tão maravilhosa”, conta.
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