
028-LCM-CASA DA FAZENDA



O CONCEITO
CONTEMPORÂNEO COM ELEMENTOS MODERNISTAS

      Com formas retas e volumes simplificados a Residência 
028 LCM surge no terreno como se flutuasse, trazendo 
leveza à composição arquitetônica. 
     Um volume se destaca na fachada, marcando a entrada e 
recebendo os moradores e visitas com um toque 
sofisticado.
     Completando a fachada uma janela em fita remete à 
arquitetura modernista e ainda conta com um jogo de 
vazios geométricos que tornam a circulação mais 
interativa.
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A IMPLANTAÇÃO
VISTA PARA O VALE

    Tirando partido da topografia e 
geometria do terreno, a casa em ‘’L’’ 
aproveita toda a dimensão dentro dos 
recuos do condomínio Fazenda Real.
    A casa possui três acessos, sendo 
um para  ve ícu los e  dois  para 
pedestres, um destes social e o outro 
de serviço.
    O acesso de veículos margeia a 
lateral do terreno levando o carro para 
a garagem localizada na parte mais 
baixa do terreno.
    Dois blocos partem de um espaço 
central, um o setor íntimo e o outro o 
setor social, ambos com a bela vista 
do vale, área verde do Condomínio.
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serviço



04

A PLANTA - GARAGEM/SUBSOLO
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A PLANTA - TÉRREO



     O volume se desprende do chão trazendo leveza à 
composição arquitetônica.
      Um falso pórtico se ressalta na fachada, marcando a 
entrada e recebendo os moradores e visitas com um toque 
sofisticado.
     A janela em fita remete à arquitetura modernista e ainda 
conta com um jogo de vazios geométricos que tornam a 
circulação mais interativa.
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A FACHADA
REQUINTE NA FAZENDA



  Uma grande porta giratória convida a conhecer o espaço 
interno, marcando a pele de vidro na fachada voltada ao sul.
  O falso pórtico se interrompe, dando dinamismo a toda 
composição.
  Vazios geométricos compõem parede da circulação, 
trabalhando o jogo de luz e sombra no interior tirando a 
monotonia do caminhar interno.
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A FACHADA



    Iluminada, a fachada interage de forma divertida com o 
exterior, quebrando a formalidade geométrica e sobriedade 
da composição.
     Rasgos iluminados  no falso pórtico trazem beleza 
durante a noite, dando um toque de sofisticação.
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A FACHADA



    Por todos os ângulos o jogo de volumes é percebido, hora 
recuos, hora avançados, fazendo alusão à região de 
topografia acentuada do condomínio.
   Vindo da principal direção de acesso, o bloco íntimo da 
casa se ressalta no ar, como se quisesse decolar com o 
constante vento que toca toda a fachada e lateral direta.
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A FACHADA



    Interação da fachada com o exterior através do jogo de 
vazios geométricos.
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A FACHADA



    A parte voltada para dentro do terreno 
conta com ampla área envidraçada para que 
de todos os ambientes se possa contemplar 
a vista do vale, área verde do condomínio.
      Volume central conta com a parte social 
da casa, sendo a cozinha ao fundo e voltada 
para o vale a sala de TV e jantar, esta, durante 
o uso, conta vista privilegiada.

   Sobre a garagem, a varanda gourmet com 
uma grande mesa poderá receber a família e 
amigos em um ambiente amplo e ventilado.
    A parte externa ainda conta com um 
lounge, onde poderá ser contemplada a 
paisagem ao pôr-do-sol.
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O PRIVILÉGIO DE ESTAR DENTRO



    A parte voltada para dentro do terreno conta com ampla área envidraçada para que de 
todos os ambientes se possa contemplar a vista do vale, área verde do condomínio.
      Volume central conta com a parte social da casa, sendo a cozinha ao fundo e voltada para 
o vale a sala de TV e jantar, esta, durante o uso, conta vista privilegiada.
   Sobre a garagem, a varanda gourmet com uma grande mesa poderá receber a família e 
amigos em um ambiente amplo e ventilado.
    A parte externa ainda conta com um lounge, onde poderá ser contemplada a paisagem ao 
pôr-do-sol.
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O PRIVILÉGIO DE ESTAR DENTRO
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CONCEITOS TÉCNICOS
E SUSTENTABILIDADE

01 - Casa em dois níveis: Térreo e Subsolo
02 - Pé-direito de 4,40m na área social, 3,47m nos
        demais espaços, maior circulação da ventilação.
03 - Ventilação cruzada, favorece o fluxo do vento. Térreo

Garagem

Cobertura

Caixa D’água

CORTELONGITUDINAL
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CORTETRANSVERSAL

Térreo

Garagem

Cobertura

Caixa D’água

04 - Casa se eleva no terreno
        para ter menor interferência no terreno original.
05 - Telhado embutido e calha para captação de água pluvial.

CONCEITOS TÉCNICOS
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06 - Prateleira de luz para aumentar a luminosidade
       durante o dia.
07 - Reservatórios para água pluvial.
08 - Marquises e varandas de proteção solar.

SUSTENTABILIDADE

CAIXA D’ÁGUA

Luz solar

Marquise
de proteção

Reservatórios
de água

SUBSOLO

TÉRREO

Prateleira
de luz
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FACHADAS

FACHADAPRINCIPAL FACHADALATERAL

FACHADAPOSTERIOR



028-LCM-CASA DA FAZENDA
APRESENTOU
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