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Legendas
1. Varanda
2. Estar/Jantar
3. Suíte 1
4. Banheiro
5. Suíte 2
6. Banheiro
7. Cozinha
8. Despensa
9. Serviço
10. Dormitório empregados 1
11. Dormitório empregados 2
12. Sanitário de serviço
13. Casa caseiro
14. Pergolado
15. Gourmet
16. Lavabo
17. Depósito
18. Despensa
19. Piscina
20. Prainha
21. Hidro
22. Circulação
23. Suíte 3
24. Varanda
25. Banheiro
26. Suíte master
27. Suíte 4
28. Jardim
29. Suíte 5

Pensando em atender ao desejo dos proprietários, ter lugar tranquilo e agradável 
para as reuniões familiares, o escritório SQ+ Arquitetos Associados priorizou a área 

social, que inclui piscina, varanda, espaço gourmet e jardim.
Outra solicitação dos clientes era a estrutura mista em concreto e eucalipto, pedido que 
foi efetivado e conferiu um ar rústico à casa contemporânea.
O projeto é composto por dois módulos. O primeiro, dividido em dois pavimentos, abri-
ga as suítes, dependência de serviço e as salas de estar e jantar, com direito a pé-direito 
duplo. Além disso, há uma varanda generosa, que faz conexão com o segundo módulo 
térreo. Nele está a área de lazer, composta por espaço gourmet e piscina.

Composição mista
A combinação entre o concreto e a madeira de eucalipto 
concede ares mais rústicos à casa contemporânea, marcada 
pelos panos de vidro no pé-direito duplo

Detalhes do projeto
Arquitetos: SQ+ Arquitetos Associados 
Área total do terreno: 1.462 m²
Área construída: 646 m²
Cobertura: Telhado em taubilha de pínus 
com estrutura de eucalipto
Esquadrias: Internas com veneziana fixa de 
madeira e externas com venezianas móveis 
ou vidro emoldurado em madeira
Estrutura: Mista, eucalipto e concreto armado
Fechamento: Alvenaria convencional com 
pintura texturizada nas fachadas
Forro: Em gesso e no espaço gourmet, 
madeira acompanhando a inclinação da telha
Fundação: Sapatas em concreto armado
Laje: Em concreto armado
Paredes: As paredes internas das salas 
da casa receberam pintura na cor bege. 
As paredes da fachada receberam pintura 
texturizada em verde-claro
Piso: Porcelanato retificado Matt White (80 x 
80 cm), da Portte; réguas de madeira cumaru 
na passarela e varandas do pavimento 
superior; granito branco siena nas soleiras, 
tabeiras e borda da piscina  
Revestimentos: Pastilha branca (2 x 2 cm) 
nos banheiros; porcelanato branco retificado 
na cozinha; ladrilho hidráulico na área 
gourmet; e pastilha em dois tons de azul (5 x 
5 cm), da Atlas, na piscina
Tempo de execução da obra: 12 meses
Tempo de execução do projeto: 5 meses

Térreo

Primeiro Pavimento
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Legendas
Térreo
1. Hall
2. Estar
3. Bar
4. Home theater
5. Lavabo
6. Circulação
7. Jantar
8. Cozinha

Primeiro pavimento
1. Circulação
2. Tevê
3. Suíte 1
4. Closet
5. Banheiro
6. Suíte 2
7. Suíte 3
8. Suíte master
9. Varanda

O casal jovem com duas filhas encontrou em uma ilha angolana o local perfeito para 
instalar a casa de veraneio da família.  Responsável pelo projeto, o arquiteto Maurício 

Karam criou uma fachada com linhas mais contemporâneas, nas quais a simetria é o ele-
mento de destaque. 
No interior, a casa divide-se em dois pavimentos, ambos beneficiados por grandes aber-
turas e pelo uso constante de vidro, garantindo boa iluminação natural e circulação de ar.  
A prioridade no térreo é manter os ambientes sociais integrados. Já no segundo pavimen-
to a palavra de ordem é a amplitude, são 350 m² divididos entre as quatro suítes, sendo 
uma master, e uma sala de estudo.

Refúgio particular
A fachada de linhas retas e uso intenso de 
vidro revela um interior com ambientes 
amplos e integrados, valorizados pela 
boa incidência de iluminação natural

Detalhes do projeto
Arquiteto: Maurício Karam
Área total do terreno: 6.485 m²
Área construída: 736 m²
Cobertura: Telha metálica com placas de ACM
Esquadrias: Em madeira e vidro
Estrutura: Madeira
Fechamento: Bloco de concreto
Forro: Gesso acartonado
Paredes: Com aplicação de massa acrílica e 
pintura, predominantemente na cor branca 
Piso: Mármore travertino

Primeiro Pavimento
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Legendas
1. Acesso principal
2. Garagem visitante
3. Dormitório hóspedes
4. Banheiro hóspedes
5. Garagem
6. Serviço
7. Cozinha
8. Lavabo
9. Adega
10. Jantar
11. Estar
12. Churrasqueira
13. Vestiário
14. Piscina
15. Estar/Cozinha caseiro
16. Dormitório
17. Banheiro
18. Varanda
19. Suíte
20. Banheiro
21. Home/Minicopa
22. Closet master
23. Banheiro master
24. Suíte master
25. Terraço

Assinado pela LCP Engenharia & Construções, o projeto prioriza as áreas de cir-
culação e o fácil acesso à cozinha e aos ambientes de lazer e convívio. A planta, 

distribuída em blocos, concentra a casa do caseiro no primeiro e divide o segundo 
em dois pavimentos, o inferior com quatro suítes para hóspedes e o superior com a 
ala íntima dos filhos e avó. O terceiro, também dividido, reserva a parte de cima para 
o “apartamento” do casal e abaixo abriga a área social com a adega.
A construção valoriza os recursos naturais com as flecheiras na alvenaria para manter 
a passagem de luz e ventilação, os pergolados que iluminam naturalmente os banhei-
ros e os brises laterais para reduzir a insolação.

Blocos distintos
Além de estratégica para valorizar os recursos naturais, a 
construção é dividida em três partes, priorizando a circulação e o 
fácil acesso às áreas de convívio familiar

Detalhes do projeto
Arquiteto: Luís Paulo Machado de Almeida
Área total do terreno: 2.989,63 m²
Área construída: 1.830 m²
Cobertura: R$ 2. 000 o m² aproximadamente
Esquadrias: Com acabamento amadeirado, 
da Europvc
Estrutura: Painéis de argamassa armada 
com miolo de EPS; vigas formadas no local da 
obra com reforço de ferro, da Arcelor Mittal, e 
preenchimento com EPS e concreto usinado
Fechamento: Painéis de argamassa armada 
com miolo de EPS
Forro: Placas de drywall e gesso acartonado 
Fundação: Estacas
Laje: Padrão com treliça
Paredes: Aplicação de massa corrida e tinta, 
com base de PVC, em tons acinzentados na 
parte interna
Piso: Em concreto, da Castelatto  
Revestimentos: Pastilhas cerâmicas, da Lepri, 
nos banheiros
Tempo de execução da obra: 16 meses 
aproximadamente
Tempo de execução do projeto: 3 meses

Primeiro PavimentoTérreo
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