Em

sua trajetória profissional de quase 20 anos, a
arquiteta Bia Gadia mais uma vez se destaca e
fica entre os três finalistas do concurso Van Der
Werf-HBC, promovido pelo Healthy Building Certificate (HBC
PRO’S), em parceria com o Hotel Van Der Werf, em Holambra.
Especialista em Arquitetura Sustentável, Design de Interiores
e Arquitetura Hospitalar, Bia Gadia tem expertise em design
biofílico, saudável e ergonômico, minimizando os impactos
causados ao meio ambiente e proporcionando qualidade
de vida, autonomia, acessibilidade, segurança, praticidade e
conforto aos usuários. Além disso, a profissional possui projetos
certificados pelo GBC (Referencial Casa Piloto-2014), GBC (EPE-A
2020) e foi premiada na primeira edição do Prêmio Habitat
Sustentável, realizado pela Saint Gobain-2013.
Para participar do concurso Van Der Werf-HBC, a arquiteta
apresentou um projeto seguindo todos os parâmetros de saúde
e bem-estar, sendo passível de Certificação Nível A - HBC, bem
como a execução, estando dentro do orçamento previsto para
a construção civil acabada de R$1.500,00/m2. Bia buscou uma
arquitetura cheia de essência e design resiliente, criando as
condições necessárias para um sono reparador e um ambiente
que priorize a saúde e o bem-estar como um todo.
Ao escolher participar desse prazeroso desafio de projetar um hotel
inovador e diferenciado, que retratasse o propósito de uma família
holandesa, a profissional conta que buscou transmitir a sua missão
em promover uma arquitetura única, conectando conceitos que
vão além de técnicas e que permitem a integração de toda uma
identidade conceitual e histórica. Tudo conectado ao DNA de seu
proprietário e ao local, que traduz essa conexão entre o homem, a
arte, a natureza e o meio ambiente.
“Todos os ambientes foram projetados para oferecerem
experiências que unam bem-estar, aconchego e sensações, que
transformem a estada dos hóspedes e usuários em experiências
inesquecíveis. O projeto está relacionado a resultados que a
neuroarquitetura, a biofilia aliada aos princípios do HBC, o feng shui,
a cromoterapia e o paisagismo promovem no ser humano, por

meio da arquitetura e de ambientes não apenas confortáveis, mas
que também sejam agradáveis de estar e permanecer”, explica a
arquiteta finalista do concurso.
De acordo com a proprietária do hotel, Ilonka Eijsink, a proposta
é ser um modelo, ”uma amostra viva” dos ideais difundidos pelo
HBC. Para atendê-la, Bia Gadia revela que utilizou as melhores
soluções arquitetônicas e sustentáveis, aplicando conceitos
de humanização, praticidade e inovação, mergulhando nos
encantos desse belíssimo lugar que tem o perfume das flores. E,
claro, pensando na trajetória dos Van Der Werf para traduzir toda
a inspiração para o presente e o futuro.
Segundo a arquiteta, todo o design do hotel recebeu influências
da história familiar, da arquitetura holandesa, construindo
memórias afetivas e priorizando o que é essencial. “O simples e
o natural como forma de criar um refúgio com uma abordagem
contemplativa e misturando-se perfeitamente ao ambiente ao seu
redor, aparecendo como parte da arquitetura local”, completa.
A sustentabilidade presente no projeto da Bia Gadia
buscou conciliar preservação e conservação do ambiente,
desenvolvendo as bases locais e valorizando a cultura e o
regionalismo. “A ideia é integrar o hóspede com a história por
meio da arquitetura, dos objetos, da fotografia, da gastronomia,
entre outros aspectos fundamentais para proporcionar uma
vivência e uma conexão entre a cidade, o hotel, o proprietário e
o usuário. Além disso, satisfazendo às necessidades da geração
presente, visando um não comprometimento das necessidades
inerentes às futuras gerações”, detalha a arquiteta.

