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Inspiração serrana
OSONHO DOS PROPRIETÁRIOS ERA CONSTRUIR UMA CASA COM ESTILO

AMERICANO E IDENTIDADE DAS RESIDÊNCIAS DA SERRA GAÚCHA
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A bela e convidativa cidade de Canela,

RS, cativou o casal e seus dois filhos a terem

uma casa de campo na região. Depois de

escolherem o terreno, deram o primeiro passo

para o sucesso da obra: contrataram a arqui-

teta ZairaHoffmannSchlieper, daprópriacida-

de,equeéconhecedoradaarquitetura local.

“A concepção do projeto se baseou em

atender as aspirações dos clientes que dese-

javam uma residência para férias e finais de

semana aconchegante, integrada à paisa-

gem formada por muito verde e com carac-

terísticas das residências serranas da região”,

relembra Zaira. Além disso deveria ser inspira-

da na arquitetura americana. “Para isso, as

paredes externas foram feitas com o trabalho

clapbord, executado com ripas de madeira

em alguns pontos como as varandas ou rebo-

co imitandoomaterial emoutros trechos”, afir-

ma a profissional.

Adecoraçãoeaespecificaçãodos reves-

timentos internos ficaram a cargo das arquite-

tasCássiaKroeffeTaniseSchwartzman,dePorto

Alegre, RS, enquanto o paisagismo édeHariet

Hexsel, de Novo Hamburgo, RS.
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A escada é um dos elementos arquitetô-

nicos mais importantes da parte interna. Com

estruturadeconcretoarmado,possuipisoreves-

tidocommadeiracumarueguarda-corpode

vidro cristal. “Optamos por esse material, pois

é resistente. Para a segurança, especificamos

20mmdeespessura”, justificamCássiaeTanise.

Semparedesdivisórias,osambientessociais

possuemmuita integraçãoesãoconvidativos.

A lareira garante o conforto térmico nos dias

mais frios. O modelo foi construído sob medi-

daemalvenaria.Paraganharespaço,suacai-

xa foi construída para ‘fora’ da parede exter-

na. Os revestimentos escolhidos são de grani-

to marrom café com lambris de madeira.

Para deixar a temperatura agradável em

toda casa foram tomadas as seguintes medi-

das:amoradia foi implantadadeacordocom

aorientação solar, foramconstruídas paredes

duplas e no telhado foram instaladas manta

térmica e chapas de EPS.
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A cozinha ficou completamente inte-

grada aos ambientes sociais e ainda tem

espaço para uma churrasqueira. “Ela ficou

ligada à sala de jantar através de um bal-

cão tipobar. Eparaque fossepossível implan-

tar a churrasqueira com bifeteira, optei por

projetar uma ilha central com coifa para a

instalação do fogão convencional”, ressal-

ta Zaira. No piso do ambiente foi instalado

porcelanato (60 x 60 cm) Next Fire, da

Portobello, com ladrilhohidráulico, enquan-

to a churrasqueira é um modelo de alve-

naria feito sob medida para o projeto. Já a

adega foi uma solicitação especial do pro-

prietário e localiza-se no subsolo do refúgio.

Com piso cimentício da Castelatto Paris

Branco e bordas de madeira, o ambiente

possui amplo espaço para armazenar as

garrafas de vinho, assim como local para

degustação com amigos e familiares.

As esquadrias foram feitas sob medida

pela Esquadrias Scheid e são de madeira

Freijó pintada de branco.
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PROJETO: ZAIRA HOFFMANN SCHLIEPER
ÁREA CONSTRUÍDA: 378,43 M2

LOCALIZAÇÃO: CANELA/RS

Texto Marcos Guaraldo
Fotos Eduardo Aigner
Ilustração AC Design
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