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¬ RENATA ABRITTA

¬Ter uma piscina em ca-
sa, no apartamento ou mes-
mo no prédio onde moram
é o sonho de muitas pes-
soas, principalmente em
um país como o Brasil, que
apresenta altas temperatu-
ras na maior parte do ano.
A piscina é o local ideal pa-
ra relaxar com a família e
com os amigos nos fins de
semana ou depois de um
dia corrido de trabalho.

Os modelos com cober-
tura e aquecimento tam-
bém possibilitam o lazer
até nos dias frios e chuvo-
sos. Mas, antes de iniciar o
projeto, é importante to-
mar alguns cuidados e fa-
zer um bom planejamento
para evitar dores de cabe-
ça no futuro.

“Toda piscina precisa
de um cálculo de engenhei-
ro. Em casas, fazê-la em al-
venaria te deixa mais livre
para escolher o tamanho e
o formato que desejar, fu-
gindo das medidas padrão
que as piscinas de fibra ofe-
recem”, pontua a designer
de interiores Roberta Cavi-
na.

Segundo ela, as pisci-
nas de fibra são mais indi-
cadas para apartamentos
por serem mais leves do
que as de alvenaria. “De to-
da forma, um cálculo estru-
tural deve ser feito para sa-
ber a quantidade de carga
que a laje existente aguen-
ta, uma vez que cada me-
tro cúbico de água equiva-
le a uma tonelada”, explica
Roberta.

A especialista alerta ain-
da que construir uma pisci-
na sem consultar um espe-
cialista pode colocar a es-
trutura do imóvel e os mo-
radores em risco. “É impor-
tante consultar o engenhei-
ro responsável pela execu-
ção do prédio e jamais fa-
zer uma piscina de qual-
quer tamanho que seja
sem o cálculo. Isso pode
trazer grandes riscos ao
prédio e aos moradores”,
diz.

POSIÇÃO. Segundo engenhei-
ros, o melhor posicionamen-
to para construir uma pisci-
na é na direção do sol nas-
cente, para que assim seja
aproveitada a luz até o fim
da tarde.

No caso daquelas com
borda infinita, deve-se levar
em conta as bombas de re-
circulação da água “para
aquele efeito de ‘véu’ que,
inclusive, são bem mais ca-
ras que as tradicionais e con-
somem energia durante o
funcionamento”, frisa Ro-
berta.

DECORAÇÃO. Um décor bem
elaborado e um bom proje-
to paisagístico vão contri-
buir para um resultado ain-
da mais belo e aconchegan-
te para a tão sonhada área
de lazer. “Abusar de plan-
tas, futons e sofás de área
externa é sempre uma boa
pedida para deixar esse am-
biente bem aconchegante”,
conclui Roberta.

Lazer
Especialista alerta sobre a importância de fazer um projeto com auxílio profissional, evitando problemas

Piscinas integram decoração
dos apartamentos e das casas
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Dupla. Piscina interligada para adultos e crianças, com prainha e deck molhado
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Luxo. Piscina do
edifício #SELFIE, na
Savassi, com decora-
ção requintada e ar-
quitetura moderna
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Conforto. Projeto de casa na região da Pampulha

Intermezzo. Área do Residencial Albert Scharlé
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Moderna. Aquecida e coberta com cascata diferenciada e integração com sauna a vapor

www.otempo.com.br O TEMPO BELO HORIZONTE DOMINGO, 27 DE MARÇO DE 2016


