
Área para descanso e reflexão.

Ao projetar a casa de campo, em Itu, interior de São Paulo, os arquiteos Gabriel Kalili e 
Fernando Freitas criaram uma sala de descanso que só não relaxa quem não quer. Tudo 
porque a área possui piscina aquecida,  ducha e sauna, o que permite e reunião de toda 
família. Integrada por meio da janela de vidro a outro reduto de lazer, com churrasqueiras 
e jogos, a sala também se une a passagem campestre e verdejante que emoldura os 
arredores da casa pelo charmoso painel de vidro.  Nesse recanto externo, é possível 
aproveitar o sol nas duas piscinas arredondadas. 

Com 37,05 m², a área acomoda, no primeiro ambiente, a piscina rasa com 56 cm de 
profundidade, revestida de pastilhas azuis escuras. Coberto de tijolo aparente e pedra 
luminária, o local para descanso tem piso cerâmico antiderrapante. A neutralidade dos 
tons dos materiais destaca o colorido da vibrante nuance da piscina. Do lado oposto, a 
porta de alumínio conduz à sauna úmida, envolvida por azulejos claros, que ampliam o 
espaço de pouco mais e 16 m². Com três bancos que comportam mais de dez pessoas, a 
sauna possui iluminação indireta, o que promove conforto e relaxamento mesmo em 
poucos minutos de permanência. 

Dupla refrescância

A arquitetura é imponente. A começar pelo pé direito alto da casa ( que possui cinco suites 
e um dormitório de serviço) e as pedras que revestem as paredes, propondo uma 
atmosfera rustica-moderna. Com a proposta de agrupar a área social, através da varanda, 
com a sala de jogos, o spa e a sauna ao espaço externo, mantendo um certo 
distanciamento dos quartos, o projeto assinado pelos arquitetos Gabriel Kalili e Fernando 
Fiasqui teve como resultado a valorização da extensa área de lazer com duas piscinas. A 
maior  tem formato oval e possui um degrau em formato de meia-lua. Já as crianças 
ocupam a piscina menor com design arredondado, acompanhando o desenho do piso, 
que integra  o lazer a céu aberto a outras dependências da casa. A borda das duas 
piscinas revestidas com pastilhas escuras, contrasta com o azul-claro que cobre as 
paredes e o fundo. Enriquecido pelo paisagismo tropical, o local é reverenciado postes de 
luz que cercam e iluminam todo espaço. Ao redor da área da piscina, a grama percorre 
todos os campos, juntando-se ao cenário da paisagem nativa. 
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