
O projeto de interiores, a cargo da arquiteta Ana Colnaghi, acompanha o clima da casa, trazendo cores e texturas que deixam 
o ambiente alegre e despojado. A base escolhida para a composição é um tom de cinza, referenciando o concreto aparente. 
O contraste entre a madeira e os tons azul turquesa remetem à casa de praia. Detalhes em metal e vidro compõem o ambiente 
com um toque sofisticado e elegante. Placas cimentícias revestem a parede do estar, abaixo do corredor superior.

MARTIN arquitetura + engenharia

Desafios não faltaram para projeção e construção desta linda casa de praia, com 427m², localizada 
num condomínio fechado em Xangri-lá (RS). Todos vencidos de forma a transformar um terreno cônico 
num refúgio de férias com bela vista para o lago. “O prazo curto para iniciar a obra e ainda aproveitar 
a residência no verão exigiu que o projeto fosse concebido em praticamente duas semanas”, conta o 
arquiteto João Batista Martin, responsável por arquitetônico e execução. A decoração de interiores foi 
feita em parceria com o Studio Colnagui.

Com frente estreita que se alarga, à medida que avança em 30 metros de comprimento em direção 
aos fundos, o lote foge do padrão retangular. Por isso, a casa se abre para o lago, aproveitando-se da 
privilegiada largura. Um amplo deck foi ponto de partida para o máximo aproveitamento do entorno, 
além de ampliar a área de lazer e convivência, ideal para o encontro de amigos e familiares, almejado 
pelo jovem casal de proprietários.

A integração interior-exterior se dá pela grande esquadria de 12 metros de largura que, quando aber-
ta, fica embutida em dois nichos laterais, proporcionando a relação entre o living e a varanda de quatro 
metros de profundidade. Para reforçar essa conexão, o piso interno é estrategicamente nivelado com 
o externo, funcionando como uma extensão natural da varanda. Ali, fica a piscina semienterrada e o 
grande deck curvo, que fecha o conjunto num nível mais baixo, próximo ao lago. Degraus mais largos, 
formando patamares desencontrados, servem de acesso ao deck, ou como assentos, gerando um am-
biente mais informal e despojado. Completando a área externa, um pergolado de madeira grápia ripada 
abriga churrasqueira aberta, um dos espaços mais utilizados pelos moradores.
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Volumes verticais na fachada frontal contrastam com a hori-
zontalidade vista nos fundos, formato que enquadra melhor 
o visual que o terreno proporciona. A materialidade privilegia 
a autenticidade dos materiais, deixando o concreto aparente 
em destaque, juntamente com o ripado de madeira natural. 
A grande sacada, além de ampliar a espacialidade dos 
dormitórios, funciona volumetricamente como o elemento 
de maior peso na composição. Deck de grápia com degraus 
iluminados por balizadores e piscina semienterrada de 37m². 
Sob o pergolado, ao fundo, fica uma parrilla uruguaia. 
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Esquadrias de PVC preto, com seis folhas de correr embutidas no volume de concreto aparente, separam 
a varanda do grande ambiente interno integrado. Com 109m², comporta a cozinha com jantar, área com 
mesa de apoio, mesa de sinuca e adega, tudo aberto para o estar com lareira.
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